
Základná škola s  materskou školou Ondreja Štefku  M. R. Štefánika 432,Varín          S p r á v a  o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach školy  za školský rok 2017/2018   



 2
Zá kl adná  šk o l a  s  ma t e r sk ou  šk o lo u  On dr e j a  Š t e f ku   M . R .  Š t e f án i k a  432 ,  V a r í n   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, Varín za školský rok 2017/2018 Predkladá:       PaedDr. Monika Filová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou  Ondreja Štefku     PEDAGOGICKÁ RADA Prerokované v Pedagogickej rade Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku   dňa  11.10.2018 Záver z pedagogickej rady: Pedagogická rada Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku   berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, Varín za školský rok 2017/2018  Vo Varíne 10.10.2018           .................................................                                         .................................................                 PaedDr. Monika Filová                                               Mgr. Monika Solárová                   riaditeľka školy                     zástupca zamestnancov RADA ŠKOLY Prerokované v Rade školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku                      dňa .........2018 Vyjadrenie rady školy: Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku  berie na vedomie a odporúča zriaďovateľovi školy Obci Varín s c h v á l i ť  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy  s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432,  Varín                                                        za školský rok 2017/2018 Vo Varíne .....................  ...............................................................                                        predseda Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku   ZRIAĎOVATEĽ Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, Varín  Stanovisko zriaďovateľa: Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, Varín  s c h v a ľ u j e  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín  za školský rok 2016/2017  Vo Varíne .....10.2018    ............................................                 Ing. Michal Cvacho, starosta obce Vypracovala:  PaedDr. Monika Filová 
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                       S P R Á V A O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY  ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 Východiská a podklady: Správa je vypracovaná v zmysle: 1.Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, 2. Metodického  usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005, 3. Koncepcie rozvoja školy, 4. Plánu práce Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku za školský rok 2017/2018, 5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií, 6. Informácií o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku, 7. Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2017/2018, 7. Ďalších podkladov: správy z jednotlivých podujatí, plán kontrolnej činnosti školy  § 2. ods. 1a) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE  Názov školy:    Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku   Adresa školy:    M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín  Telefónne kontakty:               riaditeľka školy: 041/5692 337  zástupkyne riaditeľky školy: 041/5692 366 ekonómka: 041/5692 376 materská škola: 041/5692 129 školská jedáleň: 041/5692 127 Fax:    041/5692 376 Elektronická adresa školy: skola@skola-varin.sk; riaditel@skola-varin.sk  Web stránka školy:  www.skola-varin.sk  Zriaďovateľ školy:  Obec Varín     starosta obce: Ing. Michal Cvacho     adresa: Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín  Vedúci zamestnanci školy: PaedDr. Monika Filová– riaditeľka školy                 Mgr. Ľubica Brennerová –              zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť I. stupeň a ŠKD             Mgr. Eva Andelová –              zástupkyňa riaditeľky školy pre ekonomickú činnosť a II. stupeň ZŠ     Bc. Mária Melišová – zástupkyňa riaditeľky školy  pre predprimárne vzdelávanie    Mariana Bobáňová – zástupkyňa riaditeľky školy pre školské             stravovanie  Poradné orgány školy: Pedagogická rada školy  Metodické združenie pre I. stupeň ZŠ Predmetové komisie pre II. stupeň ZŠ  Rada školy Rada rodičov, Žiacka školská rada 
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ZLOŽENIE PORADNÝCH ORGÁNOV ŠKOLY  Pedagogická rada školy  Meno a priezvisko Funkcia – aprobácia (ďalšie vyučované predmety) PaedDr. Monika Filová  riaditeľka školy – I. stupeň, SJL, koordinátor testovania T9 Mgr. Ľubica Brennerová zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť, I. stupeň + ŠKD Mgr. Eva Andelová zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť, II. stupeň + ekonomickú agendu, vedúca PK  Iveta Grichová asistentka učiteľa Mgr. Margita Vojteková učiteľka 5.- 9.roč. – SJL, RUJ Mgr. Branislava Babišová učiteľka 5.-9.roč.–  GEG,BIO,  ETV PaedDr. Elena Boleková učiteľka 5.-9.roč. – MAT Mgr. Jana Mikolajová učiteľka 5.-9.roč. – DEJ, SJL, NBV Mgr. Katarína Dominiaková učiteľka 1.- 4.roč. Mgr. Mária Rafajdusová učiteľka 5.-9. roč.- ANJ, NBV, INF Mgr. Mária Halečková učiteľka 5.-9.roč. – DEJ, NBV, ANJ, vedúca PK Mgr. Martin Marcinek učiteľ 5.-9. roč. – TSV, zástup za MD RNDr. Iveta Ječmenová učiteľka 5.-9.roč. – GEG, ANJ, SEE/THD, vedúca PK Ing. Ľubica Komperdová učiteľka 5.-9.roč. – SEE/THD, MAT, INF, výchovná poradkyňa Mgr. Andrea Košútová učiteľka 5.-9.roč. – SJL, ETV, NEJ, vedúca PK Mgr. Jana Líšková učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Natália Martošová učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Iveta Mahútová asistentka učiteľa, vychovávateľka v ŠKD  Mgr. Eva Martinčeková vychovávateľka v ŠKD (od 11.10.2017) Mgr. Martin Oslanec učiteľ 5.-9.roč. – MAT, FYZ, INF, správca siete Mgr. Michaela Machynová učiteľka  1.-4. roč. Mgr. Lenka Martošová učiteľka 1.-4.roč. Rozália Sobolová vedúca vychovávateľka v ŠKD Mgr. Monika Solárová učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Monika Staňová učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Anna Synáková učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Tomáš Bublík učiteľ 5.-9.roč. – CHE, BIO  Mgr. Anna Nekorancová učiteľka 1.-4.roč.  PaedDr. Monika Mihaliaková učiteľka 1.-4. roč. (dlhodobá PN, nástup 03.2018) Mgr. Zuzana Synáková učiteľka 5.- 9.roč., NBV, BIO Mgr. Mária Horváthová učiteľka 5.-9. roč. – ANJ (máj-jún 2017) Mgr. Oľga Peciková odborný pracovník, špeciálna  pedagogička Mgr. Eva Babišová vychovávateľka v ŠKD (do 10.10.2017) Mgr. Ing. František Pekara dekan, učiteľ NBV Mgr. Ľubomír Matúška kaplán, učiteľ NBV   
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  Metodické združenie pre I. stupeň ZŠ a predmetové komisie pre II. stupeň ZŠ   Koordinátori pôsobiaci na škole v školskom roku 2017/2018:  Koordinátori Meno a priezvisko učiteľa Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Tomáš Bublík Koordinátor záujmovej činnosti a voľnočasových aktivít Mgr. Eva Andelová Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu Mgr. Katarína Dominiaková – I. stupeň Mgr. Zuzana Synáková – II. stupeň Koordinátor pre výchovu k manželstvu a  rodičovstvu  Mgr. Anna Synáková Koordinátor prevencie drogových a iných závislostí Mgr. Mária Rafajdusová Koordinátor práce žiackej školskej rady Mgr. Kristína Chobotová Koordinátor dopravnej výchovy Mgr. Jana Líšková Koordinátor čitateľskej gramotnosti Mgr. Ľubica Brennerová – I. stupeň Mgr. Jana Mikolajová – II. stupeň Koordinátor finančnej gramotnosti Mgr. Martin Marcinek Koordinátor pre UNICEF Mgr. Kristína Chobotová                 
Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov MZ učiteľov 1.stupňa ZŠ + ŠKD Mgr. M. Solárová všetky predmety  1.- 4.roč., ŠKD PK spoločensko-vedných predmetov (SJL, OBN, DEJ) Mgr. A. Košútová SJL, OBN, DEJ PK cudzích jazykov Mgr. M. Halečková ANJ, RUJ, NEJ PK prírodovedných predmetov RNDr. I. Ječmenová BIO, GEG, CHE,  PK matematiky, fyziky a informatiky Mgr. E. Andelová MAT, FYZ, INF PK výchovných predmetov Ing. Ľ. Komperdová VYV, HUV, NBV, ETV, TECH, TSV,  THD  
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 Rada školy  Meno a priezvisko Zástupca  Bc. Adriana Šťastná predsedkyňa  rady školy  Mgr. Mária Halečková za pedagogických zamestnancov ZŠ Miroslav Williger za zriaďovateľa Ľubomír Sečkár za zriaďovateľa Mgr. Ing. František Pekara za zriaďovateľa PaedDr. Katarína Šutáková za zriaďovateľa Katarína Šušoliaková za pedagogických zamestnancov MŠ Darina Ťažká za nepedagogických  zamestnancov ZŠ s MŠ Mgr. Alena Franeková za rodičov detí materskej školy Ing. Gabriela Kalašová za rodičov žiakov školy Mária Hrušková za rodičov žiakov školy   Rada rodičov Trieda Meno a priezvisko rodiča – člena výboru 1.A Mgr. Eva Rovňanová 1.B p. Mária Tomašova 1.C Mgr. Jana Lopušanová// p. Miroslava Boková 2.A p. Mária Mikulová 2.B Mgr. Zuzana Michaľaková 3.A p. Eva Beniačová 3.B p. Mária Hliníková 4.A Bc. Katarína Šušoliaková 4.B p. Marianna Kapasná 5.A p. Alexandra Tomová 5.B JUDr. Zuzana Kuckoá 6.A Mgr. Mariana Bohačiaková 6.B Mgr. Jana Chebeňová  7.A Mgr. Dagmar Vojteková  7.B p. Darina Ťažká 8.A Bc. Mária Melišová 8.B p. Miroslava Hliníková 9.A p. Jozef Mestický  9.B p. Andrea Prekopová     
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§ 2. ods. 1b) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY Naša základná škola je plnoorganizovanou základnou školou. Ku škole patrí materská škola, školský klub detí  a školská jedáleň.  V školskom roku 2017/2018 navštevovalo školu 445 žiakov, 218 chlapcov a 227 dievčat. Z celkové počtu žiakov bolo 427  žiakov z vlastného školského obvodu (57 žiakov z Krasnian, 17 žiakov z Nezbudskej Lúčky)  a 17 žiaci boli prijatí do školy mimo vlastného školského obvodu (1 žiak – Dlhé Pole, 1 žiačka – Stráža, 2 žiačky – Lysica,  1 žiak – Belá, 4 žiaci zo Žiliny, 1 žiak - Mojš, 1 žiak – Kamenná Poruba, 2 žiaci zo Dolnej Tižiny, 1 žiak Kysucké Nové Mesto, 1 žiak - Svit, 1 žiak - Šoporňa, 1 žiak - Trenčianska Teplá).  11 žiakov si plnilo povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. V školskom roku 2017/2018 boli otvorené 3 oddelenia ŠKD, počet detí v ŠKD k 15.09.2017 bol 86. Žiaci boli rozdelení do 19 tried.   Údaje o rozdelení žiakov do tried:    V školskom roku 2017/2018 bol počet  integrovaných žiakov - žiakov  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  začlenenými v bežnej triede 25. Pre žiakov boli vypracované integrované výchovno-vzdelávacie plány, so žiakmi intenzívne pracovala špeciálna pedagogička a dve asistentky učiteľa (úväzok 1,5).  § 2. ods. 1c) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA  Do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 bolo zapísaných  59 detí, o odklad povinnej školskej dochádzky na základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne a všeobecného lekára  požiadali rodičia 5 detí. V školskom roku 2018/19 sa otvorili 3 prvé triedy.     § 2. ods. 1d) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV KONČIACICH ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V  NAŠEJ ŠKOLE 

Trieda 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Počet žiakov 16 16  15 24 22 25 26 21 23 24 25 29 28 26 24 26 18 23 23 z toho dievčatá 9 11    9 12 11 12 12 9 12 12 11 15 15 14 14 12 8 11 15 z toho chlapci 7 5  6 12 11 13 14 12 11 12 14 14 13 12 10 14 10 12 8 žiaci so ŠVVP 0 0   0 0 0 2 1 1 3 3 3 2 2 1 1  0 0 3 2 
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 Školskú dochádzku v školskom roku 2017/2018 ukončilo v našej škole 50 žiakov. V školskom roku 2017/2018 si na SŠ do 10.04.2018 podalo prihlášku 46 žiakov 9. ročníka, 3 žiaci 8. ročníka a 2 žiaci 5. ročníka. Spolu bolo odoslaných 117 prihlášok. Žiaci 9. ročníka si mohli podať 4 prihlášky na SŠ: 2 prihlášky na SŠ, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu tzv. talentové skúšky a 2 prihlášky na SŠ, ktoré si nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Na talentové skúšky si podalo prihlášku 19 žiakov.  Žiaci 9. ročníka: Škola Gymnáziá Zdravotné školy OA Pedagogická akadémia SPŠ  Umeleckáškola Dopravná akadémia SŠ  spojené SOŠ Spolu Počet žiakov 8  2 6 1 6 2 2 8 11 46  Na 8-ročné gymnázium si podali prihlášku 2 žiaci 5. ročníka. Obaja žiaci  na Gymnázium sv. Františka z Assisi, kde aj boli prijatí (Marián Murajda, V.A, Martin Franek V.B).   4 žiaci boli prijatí na duálne vzdelávanie: 3 žiaci na SOŠ strojnícka v Kysuckom Novom Meste v odbore mechanik- mechatronik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  a 1 žiak na Dopravnú akadémiu v Žiline v odbore autoopravár- mechanik.   Tabuľka Prijatí žiaci pre školský rok 2018/2019 z 9.ročníka so ŠVVP –začlenení žiaci  Por. číslo Priezvisko a meno Trieda Dĺžka štúdia Stredná škola 1. Ďurana Filip 9.A 3 neprijatý pri PP, prijatý od 01.09.2018 – SOŠ elektrotechnická 2. Kuricová Lujza 9.A 3 SOŠ odevná pri SŠ, Hlavná 2, Žilina –Bytčica - fotograf 3. Staníková Júlia 9.A 3 Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina - cukrár 4. Ďurnek Martin 9.B 4 DA Žilina, Rosinská cesta 2 , Žilina – mechanik elektrotechnik 5. Paňák Filip 9.B 3 Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina- kuchár  1 žiak nebol prijatý na žiadnu ním vybratú SŠ, preto sa údaje o žiakovi posielali na OÚ Žilina- odbor školstva, ktorý podľa § 71 ods. 4 školského zákona mu určí SŠ, kde si bude plniť povinnú školskú dochádzku.  Tabuľka Typy stredných škôl, na ktoré boli prijatí naši žiaci na školský rok 2018/2019  Typ SŠ Celkový počet žiakov Škola Počet žiakov Gymnázia 8 Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina 3 Gymnázium Hlinská 29, Žilina 4 Gymnázium J.M. Hurbana Čadca –bilingválne štúdium 1 Obchodná akadémia 6 OA Veľká okružná 32, Žilina –obchodná akadémia 4 OA Veľká okružná 32, Žilina – bilingválne štúdium 2 SPŠ 6 SPŠ stavebná Veľká okružná 25, Žilina –geodézia, kartografia a kataster(1)/staviteľstvo(1)/TIS(1) 3 
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SPŠ stavebná Tulipánová 2, Žilina –technik energetických zariadení budov(1)/inštalatér(1) 2 SPŠ L. Novomeského 5/24, Martin – technické lýceum  1 SOŠ 10 SOŠ strojnícka, Športová 1326,  Kysucké Nové Mesto –programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení(2)/mechanik -mechatronik (1) 3 SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, Žilina –elektromechanik-silnoprúdová technika (1) 1 SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 82, Žilina –agropodnikanie -kynológia  1 Súkromná SOŠ podnikania, Saleziánska 18, Žilina  2 SOŠ odevná pri SŠ, Hlavná2, Žilina – fotograf  1 SOŠ polygrafická,Račianska 190, Bratislava – grafik digitálnych médií 1 SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin – bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 1 Pedagogická a sociálna akadémia 1 PaS akadémia, Turčianske Teplice –učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 1 Dopravná akadémia 2 Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina –autoopravár mechanik(1), mechanik-elektrotechnik(1) 2 SŠ (spojené školy) 8 Hotelová akadémia Hlinská 31, Žilina - kuchár (2)/čašník ,servírka(1)/cukrár (1) 4 Spojená škola SOŠ, Ivanka pri Dunaji – agropodnikanie-chov koní a jazdectvo 1 Spojená škola SPŠ a OA Kysucké Nové Mesto – informačné a sieťové technológie 2 Spojená škola – SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica – mechanik mechatronik 1 Zdravotnícke školy  2 Stredná zdravotnícka škola Žilina – masér (1)/zdravotnícky asistent (1) 2 Umelecká škola 2 Konzervatórium Tolstého 11 Bratislava –hudobno-dramatické umenie(1)) 1 Súkromná SUŠ, Hálkova 2968/22, Žilina –dizajn –fotografický dizajn 1  Tabuľka Prijatí žiaci 5. ročníka a 8.ročníka na SŠ na školský rok 2018/2019  Por. číslo Priezvisko a meno Trieda  Stredná škola 1. Balcerčíková Mária 8.B Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina – bilingválne štúdium 2. Giert Peter 8.A Gymnázium pri ESŠ, M. R. Štefánika 17, Martin – bilingválne štúdium 3. Murajda Marián 5.A Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina -8-ročná forma 4. Franek Martin 5.B Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina -8-ročná forma  Filip Ďurana bol od 01.09.2018 prijatý  na SOŠ elektrotechnickú, odbor elektromechanik -zameraný na silnoprúdovú techniku.  § 2. ods. 1e) 
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ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV Hodnotenie prospechu v II. polroku školského roka 2017/2018 V školskom roku 2017/2018 prospeli všetci žiaci školy (434 žiakov, 11 žiakov si plnilo PŠD v zahraničí). Z toho bolo: žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním 237 (54,60 %) v celkovom počte bolo 144 žiakov s absolútnym prospechom  1,00  a ostatných s vyznamenaním 93. Žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre bolo 99  (22,81%). Žiakov, ktorí prospeli bolo 98 ( 22,58%), v tom slabo prospievajúcich žiakov bolo 35 (8,06%).  Žiaci 1.A  1.B  1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Spolu PŠD v zahraničí 0  0 3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 11                      Neklasifikovaní 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prospeli 16 16 16 0 0 0 0 0 0 5 2 6 5 8 6 4 3 6 4 97 Prospeli s vyznamenaním 0 0 0 22 19 22 22 16 20 11 13 14 17 11 5 14 7 10 14 238 Prospeli veľmi dobre 0 0 0 2 3 3 3 5 3 8 10 9 6 7 13 7 8 7 5 99 Spolu 16 16 16 24 22 25 25 21 23 24 25 29 28 26 24 25 18 23 23 434  
 uvedení žiaci plniaci si PŠD v zahraničí   Klasifikácia tried po predmetoch Trieda SJL ANJ PDA PVO VLA MAT IFV PVC VYV HUV TSV NBV/ETV 1.A 1,25 1,00  1,00  1,06   1,00 1,00 1,00 abs. 1.B 1,38 1,00    1,06   1,00    1.C 1,31 1,00  1,00  1,00   1,00 1,00 1,00 abs. 2.A 1,38 1,13  1,17  1,46   1,00 1,00 1,00 abs. 2.B 1,64 1,36  1,00  1,41   1,00 1,00 1,00 abs. 3.A 1,56 1,20 1,20  1,16 1,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 3.B  1,42 1,42 1,12  1,08 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 4.A  1,67 1,76 1,29  1,43 1,43 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 4.B 1,57 1,35 1,22  1,48 1,30 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 abs.  Priemer 1,48 1,27 1,20  1,04 1,27 1,26 1,03  1,00  1,00  1,00  1,00       abs.    
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Trieda SJL ANJ RUJ NEJ FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN NBV ETV MAT INF 5.A 2,38 1,83     1,88 1,79 1,58  abs. 2,21 1,46 5.B 1,76 2,00     1,48 1,36 1,56  abs. 2,20 1,00 6.A 2,21 2,31   1,79  1,59 1,76 1,45 1,00 abs. 2,34 1,03 6.B 1,89 1,96   1,57  1,54 1,36 1,21 1,00 abs. 1,96 1,36 7.A 2,46 2,19 2,21 1,50 1,96 2,04 1,88 1,96 1,69 1,00 abs. 2,27 1,15 7.B 2,36 2,13 2,00 2,11 1,96 2,21 2,04 1,76 1,56 1,00 abs. 2,21 1,00 8.A 2,08 1,92 1,38 2,17 1,80 1,96 1,32 1,52 1,20 1,00 abs. 2,44 1,12 8.B 2,17 2,28 1,75 2,00 2,06 2,22 1,33 1,50 1,67 1,00 abs. 2,22 1,17 9.A 1,87 2,09 1,50 2,69 2,17 2,04 2,13 1,52 1,43 1,00 abs. 2,17 1,22 9.B 1,61 2,04 1,33 1,63 1,74 1,78 1,78 1,26 1,43 1,00 abs. 1,57 1,26 priemer 2,08 2,07 1,71 2,05 1,87 2,04 1,70 1,59 1,47 1,00 abs. 2,16 1,18   Trieda THD VYV HUV TSV 5.A 1,00 abs. abs. 1,00 5.B 1,00 abs. abs. 1,00 6.A 1,00 abs. abs. 1,00 6.B 1,00 abs. abs. 1,00 7.A 1,08 abs. abs. 1,00 7.B 1,00 abs. abs. 1,00 8.A 1,04 abs. abs. 1,00 8.B 1,00 abs. abs. 1,00 9.A 1,00 abs.  1,00 9.B 1,04 abs.  1,00 priemer 1,02 abs.  1,00  Údaje o výsledkoch žiakov 9. ročníka dosiahnutých  v celoslovenskom Testovaní 9-2018 Základné údaje/Predmety  MAT SJL Počet testovaných žiakov školy   46 46 Maximálny počet bodov v teste  20 25 Priemerný počet bodov školy 10,9 15,0 
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    Trieda MAT SJL 9.A 50,22% 56,00% 9.B 58,70% 64,00%   Údaje o výsledkoch žiakov 5. ročníka dosiahnutých  v celoslovenskom Testovaní 5-2017  Základné údaje/Predmety  MAT SJL Počet testovaných žiakov školy  47 47 Maximálny počet bodov v teste  30 30 Priemerný počet bodov školy  19,8 19,1 Priemerný počet bodov v rámci SR 19,4 18,9 Priemerná úspešnosť školy v %  66,00% 63,80% Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 64,70% 62,80% Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % 1,3 1,0   Hodnotenie správania  Výchovné opatrenia   Iné ocenenie – za najlepšieho žiaka v školskom roku 2017/2018 bola vyhlásená Aneta Poliaková z IX.A triedy. 

 Priemerný počet bodov v SR  11,2 15,7 Priemerná úspešnosť školy v %  54,5% 60,00% Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 55,9% 63,00% Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % -1,4% -3,0% 
 veľmi dobré uspokojivé menej uspokojivé neuspokojivé spolu I. polrok 434 0 0 0 434 II. polrok 434 0 0 0 434  Pochvaly TU Pochvaly RŠ Iné             ocenenia Napomenutia TU Pokarhania TU Pokarhania RŠ 1. polrok 46 0 0 9 21 2 2. polrok 165 34 1 19 10 3 Spolu 211 34 1 28 31 5 
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 Dochádzka žiakov Trieda Ospravedlnené VH  (priemer na žiaka) Neospravedlnené VH (priemer na žiaka) Spolu vymeškané VH (priemer na žiaka) Počet žiakov  s neospravedlnenou dochádzkou 1.A 345 (21,56) 0 345 (21,56) 0 1.B 537 (33,56) 0 537 (33,56) 0 1.C 292 (19,47) 0 292 (19,47) 0 2.A 770 (32,08) 0 770 (32,08) 0 2.B 878 (39,91) 0 878 (39,91) 0 3.A 1011 (40,44) 0 1011 (38,88) 0 3.B 743 (27,52) 0 743 (27,52) 0 4.A 898 (40,82) 1 (0,05) 899 (40,86) 1 4.B 875 (38,04) 0 875 (38,04) 0 5.A 559 (22,36) 2 (0,08) 561 (22,44) 2 5.B 774 (30,96) 0 774 (30,96) 0 6.A 1209 (41,69) 0 1209 (41,69) 0 6.B 839 (29,96) 0 839 (29,96) 0 7.A 1249 (48,04) 1 (0,04) 1250 (48,08) 1 7.B 947 (39,46) 0 947 (39,46) 0 8.A 1144 (45,76) 0 1144 (45,76) 0 8.B 752 (41,78) 0 752 (41,78) 0 9.A 1126 (48,96) 0 1126 (48,96) 0 9.B 938 (40,78) 0 938 (40,78) 0 Spolu 15886 (35,78) 4 (0,01) 15890 (36,70) 4   § 2. ods. 1f) Činnosť školy v školskom roku 2017/2018 bola realizovaná podľa mesačných plánov školy a v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ VV a Š SR na školský rok 2017/2018. Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný  v 1., 2., 3. a 5., 6. a 7. ročníku podľa inovovaného ŠkVP, podľa rámcových plánov a v súlade so ŠVP. Výchovno-vzdelávací proces v 4. ročníku, 8.-9. ročníku bol realizovaný podľa ŠkVP, podľa rámcových plánov a v súlade so ŠVP.  Primárne vzdelávanie ISCED 1:  Ročník SJL ANJ PDA PVO VLA MAT IFV PVC VYV HUV TEV NBV/ETV Spolu 1.ročník 9 2 0 1 0 4 0 0 2 1 2 1 22 2.ročník 9 2 0 2 0 4 0 0 2 1 2 1 23 3.ročník 8 3 1 0 1 5 1 1 1 1 2 1 25 4.ročník 8 3 2 0 2 4 1 1 1 1 2 1 26 Spolu 31 10 3 3 3 17 2 2 6 4 8 4 96    
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  Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2:  Ročník SJL ANJ NEJ/RUJ FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN NBV/ETV MAT INF THD VYV HUV TSV Spolu 5.ročník 5 4 0 0 0 2 2 2 0 1 5 1 1 1 1 2 27 6.ročník 5 4 0 2 0 2 1 2 1 1 5 1 1 1 1 2 29 7.ročník 5 3 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 30 8.ročník 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 30 9.ročník 5 4 2 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 0 2 30 Spolu 25 19 6 6 5 8 8 7 4 4 24 5 5 5 4 10 146  § 2. ods. 1g) Údaje o zamestnancoch  školy V školskom roku 2017/2018 pôsobilo na našej škole 33 pedagogických zamestnancov (28 učiteľov, 3 vychovávateľky v ŠKD, 2 asistentky učiteľa) a 1 odborný pracovník - špeciálna pedagogička. V školskom roku 2017/2018 pracovali s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 1 asistentka učiteľa na plný úväzok a 1 asistentka na polovičný úväzok..  Na škole pôsobilo 8 prevádzkových zamestnancov (1 referentka pre personalistiku a mzdy, 1 účtovníčka školy, 4 upratovačky, 1 údržbár a 1 školník/kurič.    Údaje o pracovnom pomere zamestnancov školy * správca siete, vedúci záujmových útvarov Údaje o pracovnom úväzku zamestnancov školy     Pracovný pomer Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci na dobu určitú 7 1 na dobu neurčitú 24 7 na dohodu 21* 2 Úväzok Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci základný 28 8 znížený 3  
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§ 2. ods. 1h) Údaje o dosiahnutom kariérovom stupni pedagogických zamestnancov školy Kariérový stupeň začínajúci samostatný s 1. atestáciou s 2. atestáciou Pedagogický  zamestnanec 4 10 12 8 Odborný  zamestnanec 0 1 1 0    Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy   § 2. ods. 1i)  Údaje o zapojení a úspešnosti žiakov v súťažiach a reprezentácii školy  Z množstva vedomostných, športových a umeleckých súťaží, do ktorých sa žiaci našej školy v školskom roku 2017/2018 zapojili ďalej postúpili a našu školu úspešne reprezentovali žiaci  v rôznych predmetových súťažiach, olympiádach, športových súťažiach, projektoch.  Matematika   1. Súťaže a) zapojila žiakov do matematického korešpondenčného seminára MAKS (zodpovedná: Mgr. Andelová). Prostredníctvom MAKSA a MAKSÍKA dávame žiakom šancu všestranne sa rozvíjať a získavať zručnosti, kreativitu, myslenie  a návyky dôležité pre ďalšie štúdium.                                                                                          - do súťaže sa prihlásilo:                                                                                                                                    5. ročník – 4 žiaci (5.A -2 žiaci, vyučoval  Mgr. Oslanec, z 5.B- 2 žiaci, vyučoval  Mgr. Oslanec)                                                                                             6. ročník – 4 žiaci (6.A – 2 žiaci, 6.B – 2 žiaci, obe triedy vyučovala Ing. Komperdová)                                                                                             7. ročník – 0 žiakov (vyuč. PaedDr. Boleková)                                                                                                         8. ročník – 2 žiaci (8.A - 1 žiak, 8.B – 1 žiak, obe triedy vyučovala Mgr. Andelová)                                                                                  9. ročník – 0 žiakov (vyuč. Mgr. Andelová, PaedDr. Boleková)                                                                                                      

Druh vzdelávania Počet študujúcich Počet absolventov Adaptačné 4 4 Špecializačné 0 0 Funkčné 0 0 Aktualizačné 4 3 Vlastné aktualizačné 0 0 Prípravné atestačné 4 2 Inovačné 0 0 Špecializačné inovačné 0 0 Funkčné inovačné 0 0 Kvalifikačné 0 0 
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V  tomto školskom roku úlohy dostávali od organizátora mailom a odpovede zasielali on-line.                             Počet zapojených žiakov z II. stupňa do matematickej súťaže každoročne klesá. Príčinu tohto poklesu vidí PK :                                                                                                                               1.Začiatok  súťaže a v povinnosť uhradiť štartovné. Na začiatku školského roka majú rodičia žiakov veľa výdavkov na učebné pomôcky a odmietajú zaplatiť štartovné, pretože súťaž nie je povinná.                                                           2.Žiaci odosielajú odpovede  on -  line. Veľakrát zabudnú na termín odoslania a potom už v súťaži nepokračujú. Podľa názoru žiakov a aj PK bol pre žiakov lepší „ papierový systém” odpovedí.                                                                                                   Na základe celkových výsledkov žiakov II. stupňa boli za MaksiFrajerov organizátorom Talentída, n.o. Bratislava vyhlásení: Branislav Dominiak  z 5.B – obsadil 8.- 9. miesto v kraji, 121. -  129. miesto v SR a Martin Franek z 5.B – obsadil 27. – 29. miesto v kraji, 335. – 342. miesto v SR. Obaja boli ocenení tričkami a ceruzkami.   b) zapojila žiakov I. stupňa  a organizačne zabezpečovala matematický korešpondenčný seminár MAKSÍK (zodpovedná: Mgr. Andelová a príslušné vyučujúce v jednotlivých triedach)                                                                                           Do súťaže sme zapojili z 2. ročníka 18 žiakov, z 3. ročníka 12 žiakov, zo 4. ročníka 11 žiakov.                                                                                          Z nich na konci školského roka boli vecnými cenami (tričkami, batohmi, perami a ceruzkami) od usporiadateľa za úspešné  zvládnutie a vyriešenie úloh v jednotlivých kolách počas celého školského roka ocenení najlepší riešitelia. Boli to z:                                                                                                                                                    2.A – Christian Groma, Matej Vajda, Lujza Zimenová, Veronika Ovečková,                                         2.B – Dominika Kapasná, Ella Mikolajová, Veronika Michaľaková, Charlotte Mária Chovanová,                                                                                                                                        3.A – Katarína Michaľáková, Mária Beniačová, Martina Halečková, Patrik Franek, Rebeka Melová,                                                                                                                                          3.B – Peter Murajda,                                                                                                                                        4.B – Anna Mária Kapasná, Barbora Mária  Chovanová, Dávid Zelina, Lukáš Cvacho.  c) zapojila žiakov do Matematickej  olympiády – zapojení  žiaci však nesplnili podmienky postupu do obvodového kola, pretože úlohy sú veľmi náročné a žiaci majú slovne opísať postup riešenia úloh. Na vyučovacích hodinách vyučujúci nemajú možnosť individuálne pracovať so žiakmi a pomôcť im. (zodpovední: vyučujúci MAT v jednotlivých triedach).  d) zorganizovala 30.11. 2017 pre žiakov 2. – 5. ročníka vedomostnú súťaž VŠETKOVEDKO (zodpovedná za organizáciu súťaže: Mgr. Andelová a príslušné triedne učiteľky 2. – 4. ročníka, vyučujúci MAT v 5. ročníku) - zúčastnilo sa jej 30 žiakov: 2. ročník –6 žiakov; 3.ročník – 11 žiakov; 4. ročník – 9 žiakov 5. ročník – 4 žiaci.                                                                                                                                       Úspešnými riešiteľmi sa stalo 13 žiakov.  Všetci zúčastnení žiaci dostali diplom a ceruzku, úspešní riešitelia boli odmenení aj hodnotnými vecnými cenami (nafukovaciu loptu, hru Wicked Witches Way, hru Frutti di Mare).  Boli to z:                                                                                                                                                         2.A – Šimon Širanec, Táňa Bukovinská,                                                                                                     2.B -  Ella Mikolajová, Sebastián Wolcz,                                                                                                        3.A - Natália  Jánošíková, Mária Beniačová, Patrik Franek, Katarína Michaľaková,          Martina Halečková, 3.B – Šimon Rafajdus 5.B – Sebastián Blaško, Branislav Dominiak, Martin Franek.   Za Všetkovedka školy bol organizátorom súťaže v školskom roku 2017/2018 vyhlásený žiak 5.B triedy, Martin Franek. Umiestnil sa na 3. mieste v rámci SR spolu s ďalšími 24 žiakmi na Slovensku. V rámci školy dosiahol najlepší percentil, tz. predbehol vo svojej kategórii najväčšie percento súťažiacich.   e) zorganizovala školské kolo Pytagoriády (zodpovedná: Mgr. Andelová a príslušní vyučujúci MAT)                                                                                                                                                  
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V jednotlivých triedach v dňoch13.12.2017 (3.,4.,5. ročník) a  14.12.2017 (6. – 8. ročník) súťaž zrealizovali vyučujúci MAT .Úlohy riešilo spolu 178 žiakov z II. stupňa, úspešných riešiteľov bolo 17 žiakov.  Za jednotlivé ročníky sa zúčastnilo:  5. ročník          počet žiakov: 43           úspešných riešiteľov: 4 6. ročník          počet žiakov: 50           úspešných riešiteľov: 5 7. ročník          počet žiakov: 44           úspešných riešiteľov: 2 8. ročník          počet žiakov: 41           úspešných riešiteľov: 6  Do okresného kola ( uskutočnilo sa 13. a 14. marca 2018) boli navrhnutí nasledovní žiaci:                               5. ročník: Martin Franek, Marián Murajda,Veronika Hliníková, Lívia Kabatierová 6. ročník: Martin Synák, Michal Verčík, Katarína Chobotová, Kristína Markotánová, Adam                  Verčík 7. ročník: Ondrej Blaško, Jakub Šťastný 8. ročník: Šimon Hliník, Vanesa Hreusová Úspešnými  riešiteľmi v okresnom kole Pytagoriády boli nasledovní  žiaci:                                                                  5.B:  Martin Franek (vyučujúci Mgr. Oslanec), obsadil 9. – 12.miesto,  6.A:  Martin Synák  obsadil 14. -15. miesto,          - Kristína Markotánová obsadila 19. miesto,        - Adam Verčík obsadil 25. -26. miesto,          - Michal Verčík obsadil 31. miesto,     6.B:  Katarína Chobotová obsadila 21. -24. miesto (vyučujúca Ing. Komperdová),    7.A, 7.B: 0 žiakov (vyuč. PaedDr. Boleková), 8.B: Šimon Hliník obsadil 8. miesto (vyučujúca Mgr. Andelová)  f) pripravila 1 kolo súťaže Sudoku  - jarnú časť 19.03 – 20.03.2018 (zodp. Mgr. Oslanec) Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií – mladší žiaci a starší žiaci. Najlepší riešitelia boli pozvaní do Gbelian do regionálneho kola. Boli to Nikolaj Pažický, Filip Lipták, Kristína Ďurčová.                                                                   Najlepším riešiteľom z pozvaných bol Filip Lipták (8.B).  g ) zorganizovala medzinárodnú matematickú súťaž  KLOKANKO, KLOKAN 19.03. 2018 (zodpovedná: Mgr. Andelová) Úlohy súťaže riešilo  138 žiakov ( z I. stupňa 62 žiakov, z II. stupňa 76 žiakov).   prihlásení/úspešní riešitelia: 1. ročník: 29 žiakov/1 úspešný riešiteľ – Eliška Synáková (1.A) 2. ročník: 9 žiakov/ 0 úspešných riešiteľov 3. ročník: 12 žiakov/5 úspešných riešiteľov – Mária Beniačová, Patrik Franek,                    Natália Jánošíková, Katarína Michaľaková (3.A), Jakub Žiak (3.B), 4. ročník: 12 žiakov/3 úspešní riešitelia–Lucia Novosadová (4.A), Lukáš Cvacho,                     Sára Zimenová (4.B) 5. ročník: 12 žiakov/ 1 úspešný riešiteľ – Martin Franek (5.B) 6. ročník: 17 žiakov/ 3 úspešní riešitelia – Martin Synák, Kristína Markotánová (6.A),                  Katarína Chobotová (6.B) 7. ročník: 6 žiakov/3 úspešní  riešitelia–Jakub Šťastný,Ondrej Blaško,Maroš Tlacháč (7.A)  8. ročník: 20 žiakov/ 2 úspešní riešitelia – Šimon Hliník, Tomáš Málik (8.B) 9. ročník: 21 žiakov/ 0 úspešných riešiteľov   
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Za školského šampióna v riešení úloh KLOKANKA, KLOKANA  v školskom roku 2017/2018 bol organizátormi (Talentída,n.o. Bratislava) určený žiak 3.A triedy Patrik Franek (dosiahol úspešnosť 95,6 %) .Obsadil 39. – 57. miesto v rámci Slovenska. Všetci zúčastnení žiaci dostali účastnícky diplom a ceruzku, úspešní riešitelia boli odmenení aj hodnotnými vecnými cenami (logickými skladačkami, sadou zábavných gúm, zábavnými perami, logickými hrami Veža).   h ) IQ olympiáda (zodpovední vyučujúci MAT v jednotlivých triedach II. stupňa) V dňoch 09.04. – 13.04. 2018 prebehlo školské kolo súťaže formou on-line testu. Na riešenie mal súťažiaci čas 30 minút, v ktorom mal odpovedať na 25 rôznych úloh. Školské kolo mohli žiaci riešiť v škole, knižnici, doma.     2.Celoslovenské testovania a merania:  a) skúšobné testovanie žiakov 8. ročníka  KOMPARO 2017/2018  z matematiky (testovaných bolo 24 žiakov z 8.A a 17 žiakov z 9.B) 16.11.2017  Dosiahnuté výsledky: celoslovenský priemer:  50,4 % priemer školy:                54 % ( +3, 6 % oproti Ø v SR) 8.A dosiahla:                   55,2 %  ( + 4,8 % oproti Ø v SR ; vyučujúca Mgr. Andelová) 8. B dosiahla:                  52,1 % ( +1,7  % oproti Ø v SR; vyučujúca Mgr. Andelová) Celkové hodnotenie: Škola bola testovaná v 8 indikátoroch, mohla získať 80 bodov.Získali sme 58 bodov, čo je 72,5 % z maxima.Lepšie skončilo 23,3 % škôl, horšie skončilo 76,7 % škôl.  b) skúšobné testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2017/2018 z matematiky  (testovaných bolo 20 žiakov z 9.A a 20 žiakov z 9.B) 16.11.2017  Dosiahnuté výsledky: celoslovenský priemer:  49,4 % priemer školy:                43,2 % (- 6,2 % oproti Ø v SR)  Celkové hodnotenie: Škola bola testovaná v 9 indikátoroch, mohla získať 90 bodov.Získali sme 30 bodov, čo je 33,3  % z maxima.Lepšie skončilo 85,3 % škôl, horšie skončilo 14,7 % škôl.   c) testovanie žiakov 5. ročníka (22. 11.2017) v spolupráci so ZRŠ  Priemerná úspešnosť v SR (národný priemer) bola  64,7 %, priemerná úspešnosť školy bola 66,03 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol + 1,3 %.  Trieda 5.A dosiahla 67,24 %; trieda 5.B dosiahla 64,87 %. Najvyššiu úspešnosť v matematike dosiahol Martin Franek z 5.B (100 %, 30 bodov z 30 bodov).  d) testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky Testovanie 9  - 2018 sa uskutočnilo 21.03.2018 celoslovenský priemer:  55,9 %  priemer školy:                54,5%.  
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rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol -1,4%.                                         Najvyššiu úspešnosť v matematike dosiahla Lenka Cvachová z 9.B (100 %, 20 bodov z 20 bodov).  3. Školská súťaž Hľadá sa najlepší matematik školy  Predmetová komisia MAT-FYZ - INF -FIG na základe výsledkov dosiahnutých v jednotlivých matematických súťažiach vyhlásila za najlepšieho matematika v školskom roku 2017/2018 žiaka 8.B triedy, Šimona Hliníka.                                                                           Žiak bol za svoju usilovnosť, za reprezentáciu školy v matematických súťažiach odmenený hodnotnou cenou, ktorú využije aj pri ďalšom štúdiu.  INFORMATIKA 

 PK zorganizovala informatickú súťaž  iBobor (zodpovedná: Ing. Komperdová) v dňoch      06.11.2017 - 10.11.2017.                                                                                                                                      Hlavným cieľom súťaže bolo vzbudiť u detí záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT).Súťaž mala u detí podporiť využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.                                                                  Do súťaže sa prihlásilo 192 žiakov z 2. - 9. ročníka, ktorí súťažili v 4 kategóriách:                      Drobci (2. a 3. ročník ZŠ) – 42 žiakov;   Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ) – 51 žiakov;                                                                                   Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ) – 43 žiakov;  Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ) – 56 žiakov 16 najúspešnejších  žiakov získalo diplom. Teší nás, že 5 žiakov je z novej kategórie Drobci.                                                         Úspešnými riešiteľmi  sa stali a diplom od organizátora súťaže získali:                                                                2.A - Tomáš Cingel, Christian Groma,                                                                                      3.A - Mária Beniačová, Alex Cigánik, Stefanie Liptáková,                                                             4.B – Sára Zimenová, Lukáš Balcerčík, Pavol Chabada, Marcela Štefúnová,                                             5.B - Martin Franek, Branislav Dominiak,                                                                                         8.A – Peter Giert,                                                                                                                                               8.B – Adam Adamčík,Viktória Synáková, Patrik Dziásek,                                                                   9.B – Petra Cáderová.   FYZIKA  Pre žiakov II. stupňa školy bol dňa 28.marca 2018 pripravený zábavno-vzdelávací program – Kúzelná fyzika 2 pod pedagogickým dozorom Mgr. M. Oslanca. Kúzelná fyzika 2je zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla), ktoré predstavuje Mgr. Branislav Figura. Jednotlivé experimenty sú vyberané tak, aby zaujali divákov všetkých vekových kategórií a počas programu si žiaci môžu vyskúšať fyzikálne pokusy. Cieľom Kúzelnej fyziky 2 je vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto krásnu vednú disciplínu, prebudiť v žiakoch záujem o štúdium prírodovedných vied.     
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Zdravotnícka výchova a dopravná výchova, Boj proti detskej obezite  Kurz 1. pomoci pre zamestnancov školy  Pre zamestnancov Základnej školy s materskou školou bol zorganizovaný  zdravotnícky výcvik – Kurz prvej pomoci, ktorý zabezpečovala spoločnosť Falck academy. Zdravotníckeho výcviku v rozsahu 8 hodín (teoretická a praktická časť) sa zúčastnilo 12 zamestnancov školy (učiteľky základnej a materskej školy, vedúca školskej jedálne, upratovačky, kuchárky). Všetci zamestnanci získali Osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý ich oprávňuje poskytovať prvú pomoc žiakom a ostatným zamestnancom školy. Naučili sa poskytnúť 1. pomoc pri popáleninách, poleptaní kyselinou alebo zásadou, zlomenine, pri topení sa, naučili sa oživovať zraneného dýchaním z úst do úst, precvičili si nepriamu masáž srdca a prvú pomoc pri dusení sa.   Druhý ročník Dňa pešej chôdze - do akcie sa zapojilo 45 žiakov z Krasnian a Koňhory, ktorí kvôli bezpečnosti odštartovali pešiu chôdzu do školy zo zastávky pred Obecným úradom vo Varíne. Z varínskych školákov sa do akcie zapojilo celkom 90 žiakov, ktorí spoločne so svojimi pedagógmi Mgr. A. Synákovou a Mgr. T. Bublíkom naplnili cieľ školskej akcie a uvedomili si, že pravidelná chôdza je dôležitá pre zdravie človeka a zdravé fungovanie srdca.  Do školy na bicykli (19.10.2017)  Každý žiak (3.- 9. ročník), ktorý prišiel do školy na bicykli, získal kartu Petra Sagana. Žiaci, ktorí neboli priamo z Varína, mohli získať kartu Petra Sagana vypracovaním projektu o Petrovi Saganovi alebo kresbou/projektom o vybranom športovcovi. Cieľom projektu bola dopravná výchova žiakov školy, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, používanie bezpečnostnej prilby a bezpečnostných prvkov a zároveň i boj proti detskej obezite.   Slovenský jazyk a literatúra  Predmetová komisia priebežne rozvíja 3 hlavné úlohy:  • Rozvíjanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a k literatúre. • Rozvíjanie práce s informáciami a schopnosť argumentovať. • Rozvíjanie schopnosti čítať s porozumením a čitateľskú gramotnosť.    Na vyučovacích hodinách SJL žiaci pracujú na projektoch, pripravujú a prezentujú projekty, zúčastňujú sa na súťažiach organizovaných školou i mimoškolských aktivitách, pravidelne na hodinách pracujú so slovníkmi, s krásnou literatúrou, mnohí sú členmi KMČ a Albatrosu, venujú sa vlastnej literárnej tvorbe, navštevujú kultúrne i divadelné predstavenia v Mestskom divadle v Žiline. Aj v tomto školskom roku veľmi dobre prebiehalo objednávanie kníh prostredníctvom Albatrosu, žiaci, hlavne z I. stupňa, si objednali knihy vo veľkom počte.  PK SJL, OBN a DEJ  priebežne rozvíjala v šk. roku 2017/2018 tieto úlohy:  V predmete slovenský jazyk a literatúra:  • Rozvíjať u žiakov kladný vzťah ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a čitateľské aktivity . 
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• Dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na hodinách SJL a prepojiť s vyučovaním na všetkých vyučovacích hodinách. • Rozvíjať u žiakov prácu s informáciami a schopnosť argumentovať • Rozvíjať u žiakov schopnosť čítať s porozumením -  klásť dôraz na vlastnú tvorbu žiakov. • Intenzívny rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach – „Myslenie je pohyb“.  V predmete dejepis a občianska náuka:  

 Podporovať získavanie informácií z viacerých zdrojov, uplatňovať tvorivosť a samostatnosť žiaka vo vyuč. procese, zároveň rozvíjať okrem vedomostí aj schopnosť žiaka spoznávať historický materiál a pracovať s ním. 
 Podieľať sa na rozvoji regionálnych dejín 
 Rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, zapájať žiakov do súťaží a olympiád 
 Utvrdzovať v žiakoch vedomie európskej integrácie a viesť ich k rešpektovaniu rovnoprávnosti a ľudských práv 
 Venovať zvýšenú pozornosť rozvoju čitateľskej gramotnosti  
 Poskytnúť žiakom možnosť zdravého sebahodnotenia  Formy práce na podporu rozvíjania hlavných úloh:   

 Besedy, dramatizácia, interview; zapojenie žiakov do recitačných súťaží - Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín; Štúrov Zvolen. 
 Hodiny SJL ozvláštniť vyučovaním  v školskej knižnici. 
 Projekt Mimočítanková literatúra v projektoch, príprava a prezentácia projektov, ročníkové projekty 
 Exkurzie, referáty, práca so slovníkmi, práca s časopismi, novinami, médiami, školské olympiády, účasť na okresnom kole Olympiády v SJL. 
 Práca s tvorivými a problémovými úlohami, grafmi, tabuľkami a testami. 
 Vlastná literárna tvorba žiakov. 
 Projektové vyučovanie, zážitkové vyučovanie. 
 Čítanie krásnej literatúry, čítanie encyklopédií. 
 Školská literárna súťaž. 
 Olympiády 
 Rozvíjať medzipredmetové vzťahy   AKTIVITY PK SJL, OBN a DEJ V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 P. č. Názov aktivity, úlohy Zodpovedný vyučujúci 1.  Divadelné predstavenie Anna Franková – 8. a 9. ročník Mgr. Kristína Chobotová, Mgr. Jana Mikolajová 2.  Školské kolo Olympiády zo SJL Mgr. Margita Vojteková, Mgr. Jana Mikolajová 3. Divadelné predstavenie „Triedny nepriateľ “ – 9. ročník Mgr. Margita Vojteková, Mgr. Andrea Košútová 4. Záložka do knihy spája školy Mgr. Margita Vojteková 5. Medzinárodný deň školských knižníc Mgr. Margita Vojteková 
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6. Testovanie žiakov 5. ročníkov – TESTOVANIE 5 - 2017 Mgr. Andrea Košútová, PaedDr. Monika Filová  7.  Detská rozprávková Žilina Mgr. Margita Vojteková 8.  Potraviny nepatria do koša Mgr. Kristína Chobotová 9. Detský čin roka Mgr. Kristína Chobotová, Mgr. Mária Halečková 10. Október – mesiac úcty k starším Mgr. Kristína Chobotová, Mgr. Mária Halečková 11. Škola priateľská k deťom - UNICEF Mgr. Kristína Chobotová, Mgr. Mária Halečková 12. Deň duševného zdravia Mgr. Kristína Chobotová, Mgr. Mária Halečková 13. Večerník o Veľkej francúzskej revolúcii Mgr. Kristína Chobotová, Mgr. Mária Halečková 14.  Školské kolo dejepisnej olympiády Mgr. Kristína Chobotová, Mgr. Mária Halečková, Mgr. Jana Mikolajová 15. Beseda o extrémizme Mgr. Kristína Chobotová 16. KOMPARO 2017 – 8. a 9. ročník Mgr. Margita Vojteková 17. Moje ľudské práva – olympiáda ľudských práv Mgr. Kristína Chobotová 18. Školské kolo Šaliansky Maťko Mgr. Andrea Košútová, PaedDr. Monika Filová 19. Celoslovenské TESTOVANIE 9 žiakov 9. ročníka Mgr. Vojteková 20.  Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína všetky vyučujúce SJL 21. Chodenie Lucií –  ľudové zvyky a tradície Mgr. Margita Vojteková 22. Najkrajšia spomienka – školská literárna súťaž Mgr. Margita Vojteková 23. Oblečme školu do modrého – Deň autizmu Mgr. Kristína Chobotová, Mgr. Mária Halečková 24. Rodina a základné právo na život Mgr. Kristína Chobotová, Mgr. Mária Halečková 25. Vynálezy z dejín ľudstva – Staň sa vedcom a vynálezcom Mgr. Kristína Chobotová, Mgr. Mária Halečková, Mgr. Jana Mikolajová 26. Praveká súťaž pre školy Mgr. Kristína Chobotová, Mgr.Halečková 27. Beseda o extrémizme Mgr. Kristína Chobotová 28. Marec mesiac knihy – 305. výročie úmrtia Juraja Jánošíka Mgr. Jana Mikolajová 29. Čítajme si ... 2018 – čitateľský maratón Mgr. Margita Vojteková 30. Kukučínova literárna Revúca – celoslovenská súťaž Mgr. Margita Vojteková 31. Oravská poviedka Mgr. Margita Vojteková 32. Divadelné predstavenie „Cisárove nové šaty“ Mgr. Ľubica Brennerová, Mgr. Andrea Košútová  

 Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
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      Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, aj preto naša škola venuje tejto súťaži mimoriadnu pozornosť a snažíme sa podporovať talenty našej školy v umeleckom prednese Žiaci podali výborné výkony, mnohé už dokonca obsahovali prvky herectva a dramatizácie.   

 Chodenie Lucií – regionálne zvyky a tradície       Každoročne 13. decembra chodia v našej škole Lucie. Akciu dlhoročne a úspešne organizuje Mgr. Vojteková so žiačkami 8. ročníka. Žiačky 8.A a 8.B sa akcie rady zúčastňujú a aj tento rok sa predstavili v peknom hudobnom pásme venovanom ľudovým zvykom a tradíciám.  
 Aktivity ku dňu „Marec mesiac knihy“ – zrealizovala Mgr. Mikolajová.  Keďže v marci sme si pripomenuli 305. výročie úmrtia Juraja Jánošíka, tento významný deň v našich dejinách sme prepojili v predmetoch SJL, DEJ, OBN, VYV. Žiaci vyrábali postery, zhotovovali malé postavičky J. Jánošíka, navštívili a odfotili sa pri soche J. Jánošíka v Terchovej, navštívili Múzeum J. Jánošíka v Terchovej, hľadali na internete, v knižnici informácie o J. Jánošíkovi a následne spracovali o ňom postery, knižky, leporelá. Žiaci boli za svoje práce odmenení peknými cenami – diplomami, zlatými dukátmi, pokladničkami, vecnými cenami. práce žiakov boli vystavené v priestoroch školy.  
 Podpora čitateľskej gramotnosti – ALBATROS, KMČ – žiaci si v pomerne veľkom počte objednávajú knihy, prevládajú žiaci z 1. stupňa. Knihy objednáva Mgr. Košútová za ALBATROS a Mgr. Vojteková za KMČ. Týmto podporujeme u žiakov rozvoj čitateľskej gramotnosti. 
 Príprava na prijímacie skúšky a Testovanie 9  – príprava prebiehala počas celého roka formou testov a interaktívnych cvičení. Prípravu viedla Mgr. Vojteková, ktorá vyučovala SJL v oboch 9. ročníkoch.   
 Školská literárna súťaž „Najkrajšia spomienka – zapojilo sa 56 žiakov školy. Úroveň prác bola rôzna, nedostatky sa prejavili hlavne v slabej práci so slovom a umeleckými jazykovými prostriedkami. textom chýbal príbeh, jeho dramatizácia, nečakaná pointa, absentovala práca s priamou rečou a autorskou fikciou. (vyhodnotenie viď v prílohe).  
 Detská rozprávková Žilina  V tomto školskom roku sa uskutočnil 10. ročník celoslovenskej súťaže „Detská rozprávková Žilina“. Aj tento rok sa naša škola zapojila a odborná porota udelila ocenenia týmto žiakom: Branislav Dominiak z 5.B triedy a Júlia Chytilová zo 6.B triedy. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutočnilo 22. novembra na Radnici v Žiline.   
 Riaditeľské previerky – RP sa konali v mesiaci jún 2018 v 6. a 7. ročníku z predmetu SJL.  Vyhodnotenie riaditeľských previerok Riaditeľské previerky písali žiaci 6.A, 6.B, 7.A, 7.B triedy. 

 6.A trieda: písalo 28 žiakov, počet dosiahnutých bodov 1809 b, priemer – 2,42 a % úspešnosti – 72,59%. 
 6.B trieda: písalo 25 žiakov, počet dosiahnutých bodov 1427 b, priemer – 2,88 a % úspešnosti – 64,13%. 
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 7.A trieda: písalo 23 žiakov, počet dosiahnutých bodov 1164 b, priemer – 2,47 a % úspešnosti – 71,27%. 
 7.B trieda: písalo 22 žiakov, počet dosiahnutých bodov 1136 b, priemer – 2,54 a = úspešnosti – 72,72%.  

 Exkurzie 
 6. ročník – Rodný dom M. Rázusa, Múzeum Janka kráľa a Mučiareň – Liptovský Mikuláš  
 7. ročník – Múzeum P. O. Hviezdoslava – Dolný Kubín, Jasenova – Rodný dom M. Kukučína, Leštiny – artikulárny kostol   Uskutočnené exkurzie z DEJ, OBN : 
 8. a 9. ročník – Múzeum holokaustu – Sereď   
 Výsledky výstupných písomných prác Vyhodnotenie výstupných písomných prác v jednotlivých ročníkoch: Trieda Priemer % úspešnosti Vyučujúca v danom ročníku 5.A 2,09 80% Mgr. Andrea Košútová 5.B 2,09 84,15% PaedDr. Monika Filová 6.A 2,92 61,23% Mgr. Jana Mikolajová 6.B 2,64 65,6% Mgr. Margita Vojteková 7.A 2,72 66% Mgr. Andrea Košútová 7.B 2,54 60,77% Mgr. Andrea Košútová 8.A 2,09 78,08% Mgr. Jana Mikolajová 8.B 2,65 67,84% Mgr. Jana Mikolajová 9.A 2,20 75,78% Mgr. Margita Vojteková 9.B 2,05 79,37% Mgr. Margita Vojteková   
 Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5 – 2017 Výsledková listina školy  Základné údaje / predmety MAT SJL Počet testovaných žiakov školy 47 47 Max. počet bodov v teste 30 30 Priemerný počet bodov školy 19,8 19,1 Priemerný počet bodov v rámci SR 19,4 18,9 Priemerná úspešnosť školy v % 66,0 % 63,8 % Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 64,7 % 62,8 % Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % 1,3 1,0   
 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9 – 2018 Výsledková listina školy  Základné údaje / predmety MAT SJL Počet testovaných žiakov školy 46 46 Max. počet bodov v teste 20 25 



 25
Priemerný počet bodov školy 10,9 15,0 Priemerný počet bodov v rámci SR 11,2 15,7 Priemerná úspešnosť školy v % 54,5 60,0 Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 55,9 63,0 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % - 1,4 - 3,0   

 Školské kolo OSJL 2017 Meno žiaka trieda test transformácia textu ústna časť spolu body poradie Aneta Poliaková 9.A 19 10 14 43 1. Timotej Panták 8.A 19 10 11 40 2. Simona Ferjancová 9.B 16 10 11 37 3. Roman Krajčík 9.A 17 9 11 37 4. Jakub Kostelný 9.A 15 10 11 36 5. Júlia Martyneková 8.A 17 8 11 36 6. Petra Cáderová 9.B 15 10 10 35 7. Juraj Kucka 8.A 17 10 7 34 8. Lenka Cvachová 9.B 12 9 12 33 9. Tomáš Málik 8.B 16 7 8 31 10. Dávid Šimo 8.B 16 7 0 23 11.  Do okresného kola postúpila Aneta Poliaková.  
 Oravská poviedka – zaslaná bola literárna práca Júlie Chytilovej zo 6.B . Vyhodnotenie bude v októbri 2018. 
 Kukučínova literárna Revúca – celoslovenská súťaž – žiačka Aneta Poliaková z 9.A získala ocenenie bronzové pásmo.  Aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti      Z plánu aktivít na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti sme v tomto školskom roku realizovali tieto akcie: 
 Hodiny SJL realizované v školskej knižnici 
 Literárne súťaže  
 Hodiny hlasného čítania  
 Hodiny tvorivého písania 
 Rozhlasové literárne relácie 
 Projekty pri príležitosti významných spisovateľov, literárnych sviatkov, prezentácie 
 Literárne exkurzie 
 Projekt „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 
 Projekt „Záložka do knihy spája školy“     
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  Výchovné predmety  TECHNIKA/SVET PRÁCE Ondrejský jarmok v obci Tradícia  Ondrejského jarmoku sa v našej obci obnovila po Nežnej revolúcii. Škola v spolupráci s rodičovským združením sa rozhodla tento rok zapojiť a pokračovať v tejto tradícií.  Žiaci pod vedením učiteľov vyrábali výrobky na jarmok na hodinách techniky, výtvarnej, pracovnej výchovy a v popoludňajších hodinách po vyučovaní. Najviac ich lákalo pečenie medovníkov, ktoré neskôr zdobili, balili a piekli  tzv. ,,jarmočnô“, balíčky so suchými  koláčikmi.  Zručnosti pre úspech Dňa 15. 11. 2017 sa v Školských dielňach, Košická 2, Žilina uskutočnil piaty ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Aktivity sa zúčastnilo 48 súťažiacich z týchto základných škôl (ZŠ Karpatská, ZŠ Turie, ZŠ a MŠ Terchová, ZŠ Suľkov – KNM, ZŠ s MŠ Divina, ZŠ Lietavská Lúčka, ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto, ZŠ – Námestie mladosti 1, Žilina, ZŠ Martinská, Žilina, Spojená škola Belá, ZŠ Rajecké Teplice, ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Horelica – Čadca, ZŠ a MŠ Varín, ZŠ s MŠ Višňové, ZŠ s MŠ Rosina), 30 pedagogických zamestnancov, 20 študentov z dopravnej akadémie z II.AM triedy, spolu 98 účastníkov. Jednotlivé tímy plnili súťažné úlohy na dvanástich stanovištiach: (Bezpečnosť nadovšetko– prednáška a test o materiáloch využívaných v automobilovom priemysle, Simulátor riadenia – simulovaný spôsob jazdy na trenažéri – osobnom motorovom vozidle, Hydrogénové autíčko – súťaž v ovládaní hydrogénového vozidla a iné). Noc Výskumníkov 2017 Už 11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku Európska Noc výskumníkov 2017  sa uskutočnila 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev, Levice. Mottom festivalu bolo: “Made by Science – Vytvorené vedou”. Na tomto festivale je možné vidieť reálne využitie poznatkov z oblasti techniky, prírodných vied a IT v praxi. Tento rok navštívili Festival vedy žiaci 7. - 9. ročníka. Organizátori si pre nás pripravili rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy,  veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.  Aranžoanie vianočných stolov Žiakom a učiteľom sa najviac páčil naaranžovaný vianočný stôl, ktorý pripravili žiaci 9.B triedy: Andrea Jánošíková, Marko Jánošík a Tatiana Cibíková.  Odosielanie vianočných pozdravov Tak ako každý rok aj tento rok sme pred Vianocami poslali žiakmi vyrobené pohľadnice priateľom školy a školám v Terchovskej doline. Príprava darčekov pre budúcich prvákov  
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Starostlivosť o kvetinové a bylinkové záhony na školskom dvore  Výroba lavičiek z europaliet  Zbojnícka legenda – chlapci 6.A sa zúčastnili výstavy o Jánošíkovi v OC Mirage. Výstava sa uskutočnila pri príležitosti 305. výročia jeho smrti. Žiaci si mohli pozrieť dobové oblečenie zbojníkov, doplnky, zbrane a dobové mučiace nástroje napr. dereš, ktorý bol rekvizitou s filmu Jánošík.    Na hodinách Techniky mali žiaci možnosť pracovať s pomôckami: LEGO BOX, UNIMAT 1( sústruh, pílka,), ENERGY BOX. Pomôcky sme získali z grantu na Podporu jazykového atechnického vzdelávania na školách - Nadácia Kia Motors Slovakia.   TELESNÁ VÝCHOVA Európsky týždeň športu 2017 Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 si pripomíname jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva BEAKTIVE, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Európsky týždeň športu 2017 sa konal v 32 krajinách Európy od 23. do 30. Septembra 2017. Oficiálne otvorenie Európskeho týždňa športu 2017 sa uskutočnilo 23.9. v Tartu v Estónsku.Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu a pripravila pre žiakov a učiteľov pohybové aktivity. Športový deň sa začal rozhlasovou reláciou ,,európsky týždeň športu,, po ktorej nasledovala spoločná rozcvička žiakov a učiteľov. Aj týmto spôsobom sme preukázali, že nám na pohybe veľmi záleží. Príjemnú športovú atmosféru vystriedalo ohromné nasadenie v hernom súťažení – VOLEJBAL, FLORBAL, FUTBAL A VYBÍJANÁ. Futsalový turnaj 11.10.2017 -  bol venovaný futsalovému turnaju žiakov o pohár riaditeľky školy v Budatíne. Šesť družstiev zo ZŠ Budatín (2 družstvá), ZŠ Terchová, ZŠ Belá, ZŠ Teplička a ZŠ Varín vytvorili výbornú futsalovú atmosféru s dobrými výkonmi družstiev a jednotlivcov. Za najlepšieho hráča celého turnaja bol vyhlásený žiak našej školy Adam Vrábel, ktorý svojím výkonom dopomohol družstvu v zložení: Adam Vrábel, Patrik Dziasek, Peter Giert, Patrik Horecký, Tadeáš Šugár, Marek Trnka, Kristián Cvacho, Alex Melo, k solídnemu 4. miestu. Beh 17. novembra Dňa 9.11.2017sa pod záštitou UTV Žilinskej univerzity uskutočnil ,, BEH 17. novembra“. Naša škola sa pod vedením Mgr. Martina Marcineka a Ivety Grichovej zúčastnila tejto vynikajúcej a športovej akcie, s výborným výsledkom Petra Gierta. Obsadil 3. miesto spomedzi 87 bežcov v kategórii chlapcov, r.n.2004 a mladší. Všetkým našim žiakom patrí uznanie za to, že prekonali sami seba a v silnej konkurencii dosiahli dobré výsledky. Kategória               chlapci ročník 2004 a mladší 3. Giert Peter ZŠ Varín 2:53,62 15. Cvacho Kristián ZŠ Varín 3:19,91 36. Bobáň Matúš ZŠ Varín 3:41,22 
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 Florbalový turnaj o pohár riaditeľky školy Dňa 27. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník florbalového turnaja o pohár riaditeľky školy  PaedDr. Moniky Filovej. Pozvanie na turnaj prijali školy z Terchovej, Belej, Budatína a Tepličky nad Váhom. Našu školu a školu z Belej reprezentovali dve družstvá (družstvo zo 6. ročníka a družstvo zo 7. ročníka). Týchto sedem tímov bolo rozdelených do dvoch skupín s herným systémom každý s každým. Spolu sa na turnaji odohralo 12 zápasov. Naše dievčatá (6. roč.) sa umiestnili na skvelom 4. mieste.  Kin-ball Kin-ball je pre mnohých z vás úplne neznáme slovo. To však neplatí pre naše deti, ktoré sa deň pred Mikulášom s týmto, u nás na Slovensku ešte mladým športom (hrá sa 3 roky), zoznámili na hodine TV. Pán Bitter priblížil tento kolektívny šport deťom 5. a 7. ročníka.  Do školy na bicykli V mesiaci september 2017 odštartoval na Slovensku druhý ročník projektu „DO ŠKOLY NA BICYKLI.“  Jeho cieľom je zistiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy. Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa aj naša škola rozhodla zapojiť do celonárodnej kampane  ,,Do školy na bicykli". Kampaň sa koná pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky a podujatie podporuje aj slovenský reprezentant a trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan. Tešíme sa, že naši žiaci aj napriek nepriazni počasia – veľkej hmle a s tým spojenými počiatočnými obavami, využili tento deň a prišli do školy na bicykli v celkovom počte 140. Terchovský polmaratón, nie je len terchovský Tradične už týždeň po MMM v Košiciach (Medzinárodný maratón mieru), 7.10. 2017 sa v Terchovej organizoval tretí ročník „Terchovského polmaratónu“. Na priaznivcov behu čakali pripravené trate v dĺžke 21 km, 10 km a pre najmenších 770 metrový detský beh. Že Terchovský polmaratón nie je len terchovský, potvrdil aj fakt medzinárodnej účasti pretekárov z krajín ako sú Taiwan, USA, Nemecko, Poľsko, Česko, Kosovo, Vietnam, Ukrajina a samozrejme bežci z nášho krásneho Slovenska. Naši žiaci sa už na vlaňajšom 1. ročníku detského behu stali oficiálne prvou školou, štartujúcou na tomto podujatí a toto prvenstvo nám už nik nezoberie. Aj tento rok sme sa za pomoci Rodičovského združenia pri Základnej škole Ondreja Štefku vo Varíne zúčastnili 2. ročníka detského behu ulicami Terchovej, v krásnom počte 55 žiakov. Otcami hlavnej myšlienky podujatia ,,Deti sú naša budúcnosť“ sa stali Ing. Milan Laurenčík, Vladimír Švec a Mgr. Martin Marcinek, ktorí sa rozhodli podporiť i deti z našej školy zakúpením futbalových dresov. Deň pešej chôdze do školy Dňa 5.októbra 2017 sa uskutočnil druhý ročník akcie Deň pešej chôdze do školy. Spoločne s pani učiteľkou Mgr. A. Synákovou a pánom učiteľom Mgr. T. Bublíkom prišlo pešo do školy 90 žiakov. Pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Moniky Filovej prišlo do školy 45 žiakov z Krasnian a Koňhory. Teší nás, že sa naši žiaci rozhodli v tento deň urobiť niečo pre svoje zdravie.  

60. Tlacháč Maroš ZŠ Varín 4:03,05 70. Blaško Ondrej ZŠ Varín 4:17,12 
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 Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka V dňoch 26.02. – 2.3.2018 sa 46 žiakov 7. ročníka (7.A 24 žiakov a 7.B 22 žiakov) zúčastnilo LZV v lyžiarskom stredisku Vrátna Free Time Zone. Žiaci sa učili lyžovať pod dohľadom 4 inštruktorov lyžovania: Mgr. Martin Marcinek, Mgr. Monika Staňová, Mgr. Miroslav Pravdík a Mgr. Pavol Jančo, pedagogický dozor zabezpečovala Mgr. Mária Rafajdusová a zdravotníkom bola p. Ľudmila Porubčanská.  Majstrovstvá  okresu vo  volejbale žiačok Dňa 11. 4. 2018 sa vybrané žiačky 2. stupňa zúčastnili Majstrovstiev okresu vo  volejbale žiačok, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva SR v Bratislave. Volejbalový  turnaj  sa  konal  v Žiline  na  ZŠ Martinská.  Do zápolenia  sa  prihlásili tímy  z mestských  aj  obecných  škôl.   Plavecký výcvik 5. ročník V dňoch 16.04.2018 – 20.04.2018 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku v Žiline na mestskej plavárni. Kurz bol organizovaný plaveckou školou NEREUS, s.r.o. Žilina. Žiaci absolvovali 10 lekcií po dve hodiny  denne. Žiaci boli rozdelení do skupín pre pokročilých, mierne pokročilých a začiatočníkov.  Beh do strečnianskych hradných schodov  V piatok 25.5.2018 sa konal v poradí už 21. ročník Behu do strečnianskych hradných schodov. Umiestnenie našich žiakov, najlepšie zabehnuté časy:  Kategória: Dievčatá r. 2005 -2007  26. Bianka Pekárová ZŠ s MŠ Varín 1:07,09 27.Nikola Bieliková ZŠ s MŠ Varín 1:07,63 29. Lívia Androvičová ZŠ s MŠ Varín 1:08,60 30.Lucie Čunátová  ZŠ s MŠ Varín 1:08,72  Kategória: Dievčatá r. 2002 -2004 24.Katarína Zimenová ZŠ s MŠ Varín 1:01,88  Kategória: Chlapci r. 2005 -2007 15.Matúš Bobáň ZŠ s MŠ Varín  0:52,37 41.Branislav Williger ZŠ s MŠ Varín 1:01,11  Belský borec terchovského regiónu Dňa 27.06.2018 sa uskutočnil 2. ročník športovo – vedomostnej súťaže pod názvom: BELSKÝ BOREC TERCHOVSKÉHO REGIÓNU, v areáli Campingu Belá – Nižné Kamence, ktorú organizovala Spojená škola Belá. Súťažili osem-členné družstvá v dvoch vekových kategóriách     zo základných škôl: Gbeľany, Varín, Belá a Terchová. žiaci prekonávali 13 stanovíšť s prekážkami - prekonávanie preliezok podľa pokynov, prenášanie ťažkých vedier, preplávanie jazera, plazenie v tráve, brodenie po rieke ku zvieratkám, chôdza na chodúľoch, chôdza po balančnom lane, streľba zo vzduchovky, streľba z kuše alebo z plynovej pištole, pavučina, fúrikový beh, skok vo vreci, lavínové vyhľadávanie, na trati dlhej 2 km. Boli tam aj 3 stanovištia   na overenie vedomostí- určovanie 
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azimutu, liečivých rastlín, stromov a kríkov.  Našim žiakom sa v tejto súťaži podarilo obsadiť krásne druhé miesta, a to v obidvoch kategóriách (mladší žiaci, starší žiaci). Vybojovali pamätné medaily, poháre a diplomy a pre našu školu získali florbalové hokejky. Súťaž podporila Nadácia SPP. Niektoré súťažné stanovištia boli pripravené odorníkmi z praxe - Andrej Bárdy z Horskej Záchrannej Služby - OS HZS Malá Fatra; Peter Bosík a Peter Genský zo Zboru väzenskej a justičnej stráže, vďaka čomu bola súťaž o to zaujímavejšia. Umiestnenie: Mladší žiaci                                                     1. miesto: Spojená škola Belá                          2. miesto: ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín            3. miesto: ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Terchová    4. miesto: ZŠ Gbeľany                                    Starší žiaci 1. miesto: ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Terchová 2. miesto: ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín 3. miesto: Spojená škola Belá 4. miesto: ZŠ Gbeľany HUDOBNÁ VÝCHOVA Môj malý svet - výchovný koncert 27. 10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili vo Varíne výchovno- zábavného koncertu detskej populárnej hudby pod názvom Môj malý svet. LETart umelecká spoločnosť  pod vedením troch mladých a talentovaných hudobníkov sa nášmu vnímavému publiku prihovárala prostredníctvom živej hudby a audiovizuálnej projekcie. V nej  sme precestovali  naše krásne Slovensko, pozreli sme si hrady a zámky, najsmelší odvážlivci boli pozvaní aj na pódium k mikrofónu, kde úspešne zodpovedali všetky vedomostné otázky. Pomocou slepej mapy si nás umelci preverili, ako dobre poznáme pamiatky a zákutia slovenskej prírody. Tematika a hlavné posolstvo výchovného koncertu nám pripomenulo vážiť si náš ,,Malý svet“, vychutnávať jeho krásy nielen cez obrazovku počítačov, tabletov či z rozprávania.  VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Naša obec – Naša MAS“ Dňa 24. 10. 2017 sme sa zúčastnili vyhodnotenia  4. ročníka výtvarnej súťaže “Naša obec – Naša MAS“, ktoré sa konalo v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 160 žiackych prác z 12 základných škôl nášho mikroregiónu. Posolstvom súťaže bolo prehĺbiť regionálne cítenie a podporiť záujem žiakov o svoju obec. Za našu školu si odniesol diplom s krásnym 3. miestom Branislav Dominiak 5.B, ktorý sa zameral na flóru a faunu obce Varín. Chutné maľovanie – pri príležitosti Týždňa zdravej výživy Vianočná pohľadnica – medzinárodná detská výtvarná súťaž, ktorú vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 
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Deti a architektúra – zapojenie žiakov V. a VI. ročníka do celoslovenského projektu, ambíciou projektu je budovať už u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe. Vzdelávaniu detí v oblasti estetiky, kultúry, vrátane architektúry a ochrany životného prostredia, sa nevenuje dostatočná pozornosť a projekt sa pokúša túto medzeru vyplniť. Ako recyklujem - výtvarná súťaž je už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V roku 2017 sa uskutoční už jej 12. ročník a témou tohtoročnej súťaže je Ako recyklujem. V rámci tejto témy môžu žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o možnostiach recyklácie. Na stvárnenie tejto predstavy mohli žiaci použiť rôzne výtvarné techniky.  Vesmír očami detí  Od stromu k zošitu – výtvarnú súťaž vyhlásili Lesy SR, ide o návrh obalu na zošit Grafický návrh na obal žiackej knižky – súťaž vyhlasuje spoločnosť ŠEVT Tajomstvo stromu – stvárnenie majestátnosti stromu, jeho krásy, dôležitosti, odhodlania rásť vo forme výtvarného diela. Slovensko krajina v srdci Európy – 10. ročník výtvarnej súťaže vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva - venované 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky Modrý strom na škole – Deň autizmu  NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA Vianočná zbierka UNICEF 2017 Tento školský rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky Unicef 2017 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom, kde vyzbierala vďaka dobrým ľudom 172 €. Táto čiastka poputuje do krajín, kde deti čelia chudobe, hladu a chorobám, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán. Školské kolo Biblickej olympiády V posledný januárový týždeň si žiaci druhého stupňa porovnali svoje vedomosti z Biblie. Tento rok sa zaoberali vybranými kapitolami z knihy Genezis a Evanjeliom sv. Marka. Na prvom mieste skončila Nina Emília Fáblová z 8.A, druhý bol Jakub Staňo zo 6.B a tretí Ondrej Blaško zo 7.A. Víťazi nás budú reprezentovať na dekanátnom kole, ktoré bude organizovať naša škola už 22. marca.  Zbierka školských pomôcok V mesiaci december prebiehala na našej škole zbierka školských pomôcok. Žiaci nosili pastelky, fixky, zošity, rysovacie pomôcky, perá, aktovky,....Vyzbierané pomôcky boli odovzdané deťom , ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Dekanátne kolo Biblickej olympiády ZŠ s MŠ Ondreja Štefku v spolupráci s Biskupským úradom v Žiline usporiadali dňa 22. marca pre školy Varínskeho dekanátu Biblickú olympiádu. Zapojili sa Stráňavy, Teplička nad Váhom, Brodno, Belá, Dolná Tižina a Varín. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. V šiestich kolách si zmerali vedomosti z knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Najvyšší počet bodov získali žiačky z Dolnej Tižiny, ktorá postupuje na diecézne kolo. 
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 Biela stužka – Deň počatého dieťaťa 25. marca sme si pripomenuli Deň počatého dieťaťa. Pri tejto príležitosti dobrovoľníčky z ôsmeho ročníka rozdávali žiakom a učiteľom biele stužky symbolizujúce nevinnosť a bezbrannosť. Deň počatého dieťaťa je pravidelnou celoslovenskou kampaňou. Život človeka začína počatím, preto je Deň počatého dieťaťa sviatkom každého z nás. Témou aktuálneho ročníka kampane je motto "Ďakujem, že som", teda vyjadrenie vďačnosti za to, že naše mamy povedali "áno" životu a umožnili nám narodiť sa. Návšteva kostola Najsvätejšej trojice vo Varíne Žiaci 5. ročníka si mohli „varínsky“ kostol popozerať trochu inak a dozvedieť sa niečo nové. Napríklad, že pôvodný kostol bol drevený, kde pôvodná kaplnka bola zasvätená svätému krížu, v r.1180. Farnosť Varín má farský Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1233, v ktorom bol pokrstený Juraj Jánošík. Najstarším predmetom v kostole je krstiteľnica, nachádza sa tu aj erb rodu Pongráczovcov a ich hrobka.    Vyhodnotenie činnosti Metodického združenia ročníkov 1.-4. ročník a ŠKD  Činnosť MZ v školskom roku 2017/2018              Veľkú pozornosť sme venovali učebnému predmetu Slovenský jazyk a literatúra, ktorý má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Dôraz sme kládli na rozvoj komunikačných kompetencií, uplatňovanie jazykových pravidiel v písomnom prejave, techniku čítania a čítanie s porozumením. Rozvíjali sme u žiakov čitateľskú gramotnosť aktívnym poznávaním a čítaním pôvodnej klasickej i modernej rozprávky, schopnosť spisovne komunikovať, tvorili sme skupinové čitateľské a literárne projekty. Rešpektovali sme a podporovali vlastný názor detí, tvorivé využívanie a kultivovanie slovenského jazyka, navštevovali divadelné predstavenia a výchovné koncerty, tvorili prezentácie formou výtvarných prác a literárnych textov. Z hľadiska využívania IKT vo vyučovacom procese sa vyučujúci striedali na rôznych vyučovacích hodinách v učebniach, v ktorých je dostupná IKT technika. Vyučujúce 1. ročníkov uskutočnili pre predškolákov otvorené hodiny zo slovenského jazyka a matematiky.  Akcie a súťaže v školskom roku 2017/2018:  Nácvik evakuácie pri požiari - Základná škola Ondreja Štefku vo Varíne musela 21. 9. 2017 evakuovať všetkých žiakov. Stalo sa tak pri požiarnom poplachu, ktorý sme si nacvičovali spolu s Dobrovoľným hasičským zborom Varín. V priebehu prvej vyučovacej hodiny vypukol na hornej chodbe simulovaný požiar, ktorý zadymil celé poschodie. K nebezpečnému živlu okamžite po nahlásení dorazili dve plne vybavené posádky hasičov. V rámci protipožiarnej prevencie boli žiaci aj učiteľský zbor nútení opustiť budovu školy v čo najkratšom čase. Všetci sa správali podľa inštrukcií vyučujúcich a  zhromaždili sa na školskom dvore. Po kontrole prázdnych tried a zlikvidovaní požiaru hasiči zhodnotili, že počas akcie nebol nikto zranený. Hasiči nám predviedli praktické ukážky hasenia požiaru, oboznámili nás s typmi hasiacich prístrojov a možnosťami ich využitia. Žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili praktického hasičského cvičenia.  
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Animal sounds in EDL – Žiaci 2.a 3.ročníka pod vedením Mgr. Solárovej a Mgr. Rafajdusovej sa zapojili do medzinárodného projektu Animal sounds in EDL. Žiaci rôzneho veku, z rozličných krajín svety robili projekty, ktoré sa týkali zvierat a zvukov, aké tieto vydávajú v rôznych jazykoch sveta. Zapojili sa deti z Chorvátska, Poľska a Slovenska - teda z našej školy.  Deň pešej chôdze - Dňa 5.októbra 2017 sa uskutočnil druhý ročník akcie Deň pešej chôdze do školy. Spoločne s pani učiteľkou Mgr. A. Synákovou a pánom učiteľom Mgr. T. Bublíkom prišlo pešo do školy 90 žiakov. Pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Moniky Filovej prišlo do školy 45 žiakov z Krasnian a Koňhory. Teší nás, že sa naši žiaci rozhodli v tento deň urobiť niečo pre svoje zdravie.   Svetový deň duševného zdravia - Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Konajú sa 10. októbra - kedy je Svetový deň duševného zdravia. Ich cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Pre každého z nás je predsa dôležité, aby sa cítil v pohode. Dňa 10. 10. 2017, t. j. v utorok, sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. V tento deň sme sa  rozhodli obliecť sa do pozitívnych farieb. Pretože pozitívne farby vplývajú na naše duševné zdravie. A keďže veríme, že aj malá pomoc má zmysel, určite nezabudneme na túto akciu aj budúci rok.  Knižný Vševedko - Dňa 13.10.2017 sa uskutočnila v Krajskej knižnici v Žiline literárna súťaž Knižný Vševedko. Súťaž bola venovaná žiakom 3. a 4. ročníka základnej školy, ktorí radi čítajú knihy, navštevujú knižnicu a radi súťažia. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo päť dievčat: Eliška Chytilová 3.B, Martina Jelínková 4.A, Lucia Novosadová 4.A, Karin Stehlíková 4.B a Sára Zimenová 4.B.  Medzinárodný deň školských knižníc - Téma: Deň Milana Rastislava Štefánika Naším cieľom bolo v tento deň prebudiť hlavne u žiakov hrdosť na našu históriu a hlavne osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Počas dňa si pedagógovia pripravili zaujímavé úlohy a aktivity, v ktorých sa žiaci oboznámili so životom Milana Rastislava Štefánika. Učili sa rozhodovať v situáciách, kedy nezáleží len na nich, ale majú často v rukách osudy iných.  Záložka do knihy spája škola - Naša škola i tento rok prijala účasť v celoslovenskom projekte Záložka do knihy spája slovenské  školy.  Téma  8. ročníka projektu bola jednoduchá a súčasne zložitá -  Tajuplný svet knižných príbehov. Zložitá hlavne pre to, že svet dnešných detí sa točí hlavne okolo filmu, kniha ostáva častejšie mimo ich záujmu.  Môj malý svet - výchovný koncert  - 27. 10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili vo Varíne výchovno- zábavného koncertu detskej populárnej hudby pod názvom Môj malý svet. LETart umelecká spoločnosť  pod vedením troch mladých a talentovaných hudobníkov sa nášmu vnímavému publiku prihovárala prostredníctvom živej hudby a audiovizuálnej projekcie. V nej  sme precestovali  naše krásne Slovensko, pozreli sme si hrady a zámky, najsmelší odvážlivci boli pozvaní aj na pódium k mikrofónu, kde úspešne zodpovedali všetky vedomostné otázky. Pomocou slepej mapy si nás umelci preverili, ako dobre poznáme pamiatky a zákutia slovenskej prírody.  Naša obec – Naša MAS - dňa 24. 10. 2017 sme sa zúčastnili vyhodnotenia  4. ročníka výtvarnej súťaže “Naša obec – Naša MAS“, ktoré sa konalo v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 160 žiackych prác z 12 základných škôl nášho mikroregiónu. Posolstvom súťaže bolo prehĺbiť regionálne cítenie a podporiť záujem žiakov o svoju obec. Do výtvarnej súťaže sa zapojili aj žiaci 1.stupňa. V priebehu mesiaca november 2018 bude výstava detských prác sprístupnená verejnosti.  
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Európsky deň jazykov - v mesiaci október bol jeden deň v našej škole venovaný oslave jazykov. Európsky deň jazykov je podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe pri príležitosti European Day of Languages. Európsky deň jazykov mal u našich žiakov pozitívny ohlas, pretože tento deň strávili aktívne, tvorivo a zábavne. Prostredníctvom zážitkových foriem učenia a vlastnými aktivitami osvojili nové poznatky. Každá trieda si vybrala krajinu, ktorú počas tohto dňa lepšie spoznávali a prezentovali aj ostatným spolužiakom, triedam a učiteľom. Žiaci si tematicky vyzdobili svoje triedy, aby bolo hneď jasné, do ktorej krajiny ste vstúpili.  Záchrana som ja  - žiaci 1.A,1.C a 3.A sa zapojili do projektu Záchrana som ja. Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl - vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Zároveň je návratom k základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské.  Žiaci 1. stupňa sa zapájajú do výtvarných súťaží v časopise Vrabček, do súťaží v časopise Stromáčik , do zberu papiera, oleja, plastových vrchnáčikov, použitých batérií a žiaci 1.B sa zapojili do čitateľskej súťaže Osmijanko.  Anglický spelling mladších žiakov - dňa 10.11. 2017 sa v ZŠ Dolná Tižina uskutočnila súťaž „Anglický spelling mladších žiakov“. Súťaže sa okrem domácich žiakov zúčastnila tradične aj ZŠ Gbeľany a po prvýkrát aj naša škola. Reprezentovali nás nasledovní žiaci: Majka Beniačová, Martinka Halečková (3.A), Šimon Rafajdus, Miško Samec, Lenka Staníková (3.B), Terezka Bieliková (4.A), Lukáš Cvacho, Annamária Kapasná, Ninka Rolková a Dávid Zelina (4.B). Napriek tomu, že sa súťaž konala poobede, všetci súťažiaci podávali skvelé výkony. Za odmenu si mohli pochutiť na muffinke a dostali sladké „medaily“ a pochvalný list. Do finále sa v kategórii tretiakov prebojovala Martinka Halečková, ktorá napokon zvíťazila a v kategórii štvrtákov Dávid Zelina, ktorý obsadil 2. miesto.  Vystúpenie pre jubilantov obce - každý rok starosta obce organizuje pre obyvateľov Varína, ktorí sa v tom roku dožívajú okrúhleho jubilea posedenie spojené s gratuláciami k ich jubileu.  Pod vedením Mgr. Synákovej Anny, žiaci našej školy svojim programom -  dramatizáciou rozprávky Otcovská rada, hrou na heligónky a spevom ľudových piesní  sa pripojili ku gratulantom a zároveň tak chceli  prispieť k spríjemneniu tejto slávnostnej chvíle.  Exkurzia – V požiarnej zbrojnici - po dohode s veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne, žiaci 4.B triedy navštívili požiarnu zbrojnicu. Po prehliadke zbrojnice, zásahovej miestnosti, vybavenia hasičov a  hasičskej techniky sa zahrali hru Pevnosť Zbrojnica. Deti v skupinách plnili čiastkové úlohy, za ktorých splnenie získali indície. Na základe indícií museli zistiť heslo, ktoré umožnilo deťom dopátrať sa, aký poklad sa skrýva v hasičskej zbrojnici.(historická pečať a zástava z roku 1876). Ocenenie za odhalenie tajomstva - pokladu bol titul  Hasičský borec.  Moje obľúbené zvieratko - pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorých patrónom je svätý František z Assisi, sa na našej škole uskutočnila výtvarná súťaž „Moje zvieratko.“ Do aktivity sa mohli zapojiť všetci žiaci prvého stupňa. Konečný počet zozbieraných prác bol až 61. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – výtvarné práce a tematické koláže. Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem detí o zvieratká a posilniť pozitívny vzťah k domácim miláčikom.   Šaliansky Maťko - literárna súťaž v prednese slovenskej povesti s názvom Šaliansky Maťko. Dňa 5. 12. 2017 sme v školskom kole súťažili v troch kategóriách. V 1. kategórii sa umiestnili žiaci nasledovne: 1. miesto: Eliška Chytilová, 3. B 
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2. miesto: Lukáš Bugáň, 3. B 3. miesto: Mária Beniačová, 3. A V 2. kategórii sa umiestnili žiaci: 1. miesto: Karin Stehlíková, 4. B 2. miesto: Matúš Krajčík, 5. B 3. miesto: Diana Truchlá, 5.A                                   Terézia Chrapčíková, 5. B Mikuláš v škole - V stredu 6.12.2017 zavítal sv. Mikuláš aj na našu základnú školu. Sv. Mikuláš postupne navštívil všetky  triedy. Pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjeli a čerti prevtelení do žiakov deviateho ročníka. Po predvedení pekných piesni a básni, boli všetci žiaci sv. Mikulášom patrične odmenení.   Divadelné predstavenie Perinbaba – žiaci 1.a 2. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Perinbaba, ktoré pripravili pani učiteľky MŠ so svojimi deťmi.  Informatická súťaž i – Bobor – žiaci 1.stupňa sa zapojili do informatickej súťaže v kategórii DROBCI – 2.a 3.ročník a v kategórii BOBRÍCI – 4.a 5.ročník.   Vianočná výzdoba tried – naši žiaci sa zapojili s veľkým elánom do každoročnej súťaže o  najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy  Tematické vyučovanie – Vianočné zvyky a obyčaje v 2.A a v 2.B pripravila Mgr. Ľ. Brennerová spolu s triednymi učiteľkami. Všetky vyučovacie predmety boli spojené jednou aktuálnou témou – Vianočné zvyky a tradície. Vyučovanie s prvkami modernej edukácie popretkávané vianočnými zvykmi a tradíciami bolo pre deti veľmi zaujímavé.  Imatrikulácie prvákov - Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli najstarší žiaci a členovia žiackeho parlamentu, ktorí v piatok 09.02.2018 pozvali prváčikov, ich rodičov, ale aj najbližších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu do školskej telocvične. Slávnostné podujatie obohatil program žiakov, ktorý sa niesol v duchu klasických postavičiek z rozprávok.  Vystúpenie v DOS Alžbetinum Tak ako každý rok v období Fašiangov, tak aj tento rok žiaci našej školy išli potešiť svojim programom obyvateľov DOS Alžbetinum. Pripravili si pre nich vystúpenie, ktoré im pripomenulo Fašiangy z ich mladosti.  Karneval v ŠKD Tak ako každý rok sa v ŠKD uskutočnil karneval pri príležitosti fašiangových slávností. Deťom sa medze nekládli, o čom svedčí aj ich fantázia pri tvorení  karnevalových masiek. Sviatočnú atmosféru sme si vytvorili pomocou rôznych zábavných súťaží, hudby, a výzdoby jednotlivých oddelení ŠKD. Najkrajšou maskou bol úsmev na tvári každého dieťaťa.  Cesta slovenskou históriou Dňa 5.2.2018 sa žiaci 3.-9. ročníka zúčastnili divadelno-šermiarského programu pod názvom Cesta slovenskou históriou – Od Sama po Štefana. Šermiarsko-divadelné predstavenie v spracovaní Via Historica nám ponúklo štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na včasné dejiny Slovenska a Slovákov.  Tematický deň – Fašiangy Keďže Fašiangy sú spojené s hudbou, tancom a tradíciou, tak ani naša škola nebola výnimkou. Všetky vyučovacie hodiny slúžili na priblíženie zvykov a tradícií. V tematickom duchu Fašiang sa žiaci 2.B a 3.B triedy nielen hravo učili, ale aj zabávali.    
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Ilustrujeme rozprávky H. CH. Andersena Vo februári 2018 školská knižnica v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vyhlásila školské kolo súťaže pod názvom Ilustrujeme rozprávky H.CH .Andersena. Cieľom súťaže bolo pritiahnuť žiakov k rozprávkam autora, ktorý položil základy modernej rozprávky pre deti. Vo svojich výtvarných dielkach mali vyjadriť svoje pocity, náladu a vystihnúť charakter rozprávky  Týždeň priateľstva Preto sme sa aj na našej škole rozhodli osláviť priateľstvo Medzinárodným týždňom priateľstva, ktorý pripadá vždy na február. Naši žiaci uvedený sviatok oslávili viacerými zážitkovými hrami, diskusiami a tematickými výtvarnými prácami, ktoré boli zamerané na rozvíjanie priateľských vzťahov a hodnôt dôležitých pre priateľstvo.   Listy pre olympionikov Počas ZOH písali naši štvrtáci listy slovenským reprezentantom, ktorý reprezentovali Slovensko na ZOH v Pjongčangu. Možno aj táto aktivita prispela k ďalšiemu cennému tričku pre našu školu od Nasti Kuzminovej.  Beseda s olympionikom V spolupráci  s Olympijským klubom  v  Žiline  sme  zorganizovali  besedu so slovenským atlétom, pánom  Petrom  Tichým, ktorý  sa od svojich 10 rokov venuje  bežeckým  aktivitám – maratónskemu  behu( 42 195 m), ultramaratónskemu behu (100 km) a športovej  chôdzi (50 km).   Moja najkrajšia spomienka V tomto školskom roku bol v našej škole vyhlásený už XIII.ročník školského kola literárnej súťaže tento raz pod názvom  Moja najkrajšia spomienka. V celkovom hodnotení sme  brali do úvahy myšlienku, ktorá odzrkadlila prepojenie generácií, vzťah k našej prírode, prežívanie spoločných chvíľ so starými rodičmi , rodičmi , súrodencami alebo s kamarátmi. Umiestnenie úspešných žiakov: 1.ktg. 1. miesto - Janka Lemková  2. miesto -  Sebastián Blaško 3. miesto – Janka Mäsiarová 2.ktg. 1. miesto – Nikolas Šušoliak 2. miesto – Lukáš Cvacho 3. miesto – Simona Staňová 3.ktg. 1. miesto – Júlia Chytilová 2. miesto – Katarína Chobotová 3. miesto – Jakub Štadáni Cena poroty: Eliška Chytilová  Shakespeare´s day Dňa 15.marca  2018 sa na našej škole uskutočnil už 5. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Tento rok sa do školského kola zapojilo spolu 36 žiakov z tretieho až deviateho  ročníka.  Žiaci súťažili v troch kategóriách. Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia.   Návšteva Považského múzea Žilina Jánošík a Terchová - Dňa 26.4. 2018 sa uskutočnila exkurzia žiakov tretieho ročníka. Žiaci navštívili Považské múzeum Juraja Jánošíka v Terchovej.   Svetový deň Zeme - 22. apríl patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie podujatia venované záchrane našej Matky Zeme!                Počas tohtoročného Dňa Zeme sme sa rozhodli venovať pozornosť nielen praktickým aktivitám, ale i vzdelávaniu žiakov 1. stupňa prostredníctvom IKT (Informačno-komunikačných 
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technológií) – a využitím interaktívneho edukačného softvéru: „Neodpadni z odpadov“. Tak ako každý rok, žiaci našej školy prispeli svojou aktívnou činnosťou ku skrášleniu našej obce. Zbierali odpadky na Kamencoch, v areáli Kempingu (so súhlasom p. Stehlíka), v okolí rieky Varínka, pod Jedľovinou, pri prameni Félix, v okolí Židovského cintorína a v ďalších častiach našej obce, nevynímajúc areál ZŠ. Odpadkové vrecia spolu s rukavicami nám ochotne poskytla Obec Varín, ktorá zabezpečila aj odvoz vyzbieraného odpadu.  Deti pred oponou 2018 - Je nesúťažná  prehliadka detských dramatických krúžkov, divadelných súborov  z okolia obce Třanovice z Česka, Poľska  a Slovenska. Žiaci zo Základnej školy  Ondreja Štefku vo Varíne reprezentovali našu školu a Mikroregión Združenia obcí dvoma vystúpeniami: Otcovská rada a Pod ružovým kríkom.  Týždeň hlasného čítania -  Cieľom je zvýšenie záujmu detí o knihy a čítanie a budovanie čitateľských návykov, upozornenie rodičov na dôležitosť čítania deťom od raného detstva, podpora čítania a spoločne trávených chvíľ v rodinách a rozvoj spolupráce medzi školou a rodinou.  Návšteva predškolákov v našej škole – v apríli zavítali do našej školy deti z materskej školy – predškoláci.  Privítali ich malí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice, aby si predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole.  Deň matiek vo Varíne - žiaci zo základnej školy pozdravili svoje mamy na Námestí sv. Floriána svojimi vystúpeniami. Zaspievali, zatancovali, zarecitovali a zahrali divadielko Pod ružovým kríkom  Naše talenty 2018 - žiaci školy sa dňa 18. 5. 2018 zúčastnili prehliadky školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti žiakov „Naše talenty 2018“ , ktorú usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej, Dom Matice slovenskej v Žiline. Na prehliadku sa prihlásilo 8 účinkujúcich kolektívov,  žiaci sa predstavili s pôvodnou umeleckou tvorbou. Žiaci z Varína sa reprezentovali našu školu divadelný predstavením „Koza odratá a jež  Exkurzia ZOO Bojnice – dňa 22.5.2018 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili exkurzie do ZOO Bojnice. ktorá  je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. ZOO Bojnice prezentuje jedinečnú kolekciu zvierat z celého sveta.   Krása umeleckého slova v cudzom jazyku - dňa 23. mája 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili už 2. ročníka regionálnej súťaže v prednese anglickej a nemeckej poézie a prózy pod názvom "Krása umeleckého slova v cudzom jazyku". Prvý stupeň reprezentovali : Chytilová Eliška 3.B, Halečková Martinka 3.A.  Súťaž sa konala v Základnej škole v Gbeľanoch.   Cisárové nové šaty - dňa 31.mája 2018 sa žiaci prvého stupňa spoločne so žiakmi piateho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Cisárove nové šaty v Dome odborov v Žiline  Výlet na Oravský hrad - 1.júna 2018 sa uskutočnil koncoročný výlet žiakov tretieho ročníka.  Počas cesty na hrad  sa zastavili v Dolnom Kubíne. Navštívili sme Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, v ktorom videli Literárnu expozíciu Pavla Országha Hviezdoslava a Čaplovičovu knižnicu.   Škola v prírode pre žiakov štvrtého ročníka – v týždni od 11.-15.6.2018 sa naši štvrtáci zúčastnili školy v prírode – Krahule.  Recyklujeme odpad – 20.6.2018 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili prednášky Recyklujeme odpad. Prednáška bola doplnená rôznymi zábavnými úlohami.  
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 Prváci na zmrzline – 21.06.2018 boli žiaci 1.A, 1.B a 1.C na koncoročnej zmrzline.   Koncoročný výlet na Kolibe v Nezbudskej Lúčke - žiaci 1. A 2. ročníka sa zúčastnili koncoročného výletu na kolibe.  Výlet bol spojený s turistickou prechádzkou.   VÝSLEDKY VÝSTUPNÝCH PREVIEROK –z predmetov  MAT, SJL – 2017/2018  Výsledky výstupných previerok z matematiky a slovenského jazyka v školského roka 2017/2018  Ročník SJL- gramatická časť/diktát MAT I.A 1,13 1,56   1,25 I.B 1,12 1,50   1,12 I.C 1,00 1,75   1,16 II.A 1,62 1,70   1,74 II.B 1,70 1,50   1,80 III.A 2,92 1,63   1,67 III.B 2,20 1,20   1,70 IV.A 1,68 1,38   2,05 IV.B 1,81 1,50   1,81   Protidrogová prevencia  V novembri a v decembri 2017  sa naši žiaci zapojili do kampane Červené stužky. Kampaň bola spojená s aktivitami na podporu boja proti AIDS, žiaci zhotovili pohľadnice na tému kampane  a pripravili nástenku a rozhlasovú reláciu. Celá kampaň vyvrcholila 1. decembra, keďže 1. december  je Svetový deň boja proti AIDS. Žiaci našej školy prišli oblečení v červenom tričku a vytvorili živú červenú stužku – symbol boja proti AIDS.Žiaci školy sa aktívne zapojili do súťaže – „Drogy, toto je moja odpoveď“. Takisto sa zapojili do hodnotenia Detského činu roka 2018.  Environmentálna  výchova  Naša škola plní aktivity v oblasti environmentálne 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. Vedieme žiakov k aktívnemu triedeniu odpadu, každoročne sa snažíme budovať a chrániť naše životné prostredie – areál školy a obce Varín. V oblasti environmentálnej výchovy boli pre žiakov školy v školskom roku 2017/2018  pripravené tieto aktivity: Návšteva u pána starostu v Mojši – žiaci VI.B pod vedením Mgr. Z. Synákovej a Ing. G. Kalašovej sa zúčastnili na stretnutí s pánom starostom Ing. Štefanom Svetkom. Išlo o konferenciu, ktorú moderovali žiaci a týkala sa bociana bieleho, ktorý hniezdi v obci Mojš.  Tvorba EKO PLAGÁTU – Bocian biely žiada o prechodný pobyt – žiaci VI.B triedy pod vedením Mgr. Z. Synákovej pripravili plagát vo formáte A0, na ktorom boli zosumarizované všetky aktivity celoslovenského projektu. Plagát bol súčasťou celoslovenskej environmentálnej výstavy v Košiciach, získali sme krásne 2. miesto, od víťazstva nás delilo len 7 bodov. Osadenie hniezda pre bociana bieleho v Mojši Výroba hniezda pre bociana bieleho prebehla dňa 6.12.2017 na Správe NP Malá Fatra. Samotné osadenie hniezda sa konalo 28.2.2018 a zúčastnili sa ho  okrem pracovníkov Správy NP Malá Fatra aj samotné deti. RTVS natočila o akcii reportáž, ktorá bola odvysielaná v stredu 28.2.2018 o 17:30 a prispela k šíreniu dobrého mena o našej škole a jej akciách s environmentálnym zameraním. Akciu občanom priblížila i reportáž miestnej televíznej stanice TV Severka.  



 39
Vítanie vtáčej jari V piatok 13.4.2018 sa v žilinskom  lesoparku uskutočnil 2. ročník akcie Vtáčie vítanie jari, ktorú  zorganizovali pre verejnosť Správa NP Malá Fatra vo Varíne v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko.  Akcie sa zúčastnili žiaci  z našej základnej školy pod vedením Mgr. Z. Synákovej. Žiaci získali poznatky o 23 druhoch vtákov, spoznali prácu skvelého ornitológa Tomáša Flajsa. Žiaci na pracovali i na tablete, s aplikáciou pre android Ornithopedia Europe a vyhľadávali informácie o vtákoch a poznávali ich na základe hlasu/zvukov. Beseda – Triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Dňa 20.04.2018 sa uskutočnila beseda s RNDr. Michalom Ďurišov, PhD. v Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne na tému Triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a kompostovanie. Besedy sa zúčastnili žiaci 6. ročníka s Mgr. Z. Synákovou. Z tetrapakových obalov vyrobili suvenír a prakticky overili, že z odpad sa dá ďalej spracovávať a týmto spôsobom chrániť životné prostredie. - obdobie konania aktivity  september- október 2017 názov aktivity  Kvetinová výzdoba tried Žiaci si na začiatku školského roku zútulnili priestory triedy črepníkovými kvetmi, o ktoré sa starali počas celého školského roka. Aktivity boli uskutočňované i v rámci Biologického krúžku. za priebeh aktivity zodpovedal: triedni učitelia, Mgr. Z. Synáková   – obdobie konania aktivity  september- október 2017 názov aktivity  projekt „Moje obľúbené zvieratko“ Žiaci na hodinách prírodovedy a výtvarnej výchovy vytvorili projekty na tému „Moje obľúbené zvieratko“, z ktorých vytvorili nástenky vo vlastných triedach za priebeh aktivity zodpovedal: učitelia I. stupňa   – obdobie konania aktivity  november- december  2017 názov aktivity  Výroba kŕmidiel Chlapci na hodinách THD vyrobili z dreva kŕmidlá pre vtáky a vtáčie búdky z odpadových a netradičných materiálov.  za priebeh aktivity zodpovedal: Ing. Ľ. Komperdová, RNDr. I. Ječmenová  – obdobie konania aktivity  marec - apríl 2018 názov aktivity  Deň vody Pri príležitosti Dňa vody sa uskutočnila v škole rozhlasová relácia s danou tematikou. Žiaci 6. a 8. ročníka robili v priebehu mesiaca na hodinách biológie rôzne eko aktivity a eko hry na tému vody a kolobehu vody na Zemi. za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. T. Bublík, Mgr. E. Andelová  – obdobie konania aktivity  apríl – máj 2018 názov aktivity  Svetový deň Zeme: Praktická časť projektového dňa: - ohraničenie skalky obrubníkmi, - renovácia skalky, - navezenie novej kôry, - revitalizácia skalky, , - upratanie areálu školy, - vyzbieranie odpadkov v areáli školy a pri železničnej stanici, - vyzbieranie odpadkov v obci Varín – na stanovených miestach, 
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- výroba drevených lavičiek z paliet, - zber papiera a iné.   Cudzie jazyky  Hlavné úlohy PK  V školskom roku 2017/2018 boli rozvíjané tri hlavné úlohy: 1. Rozvíjať u žiakov komunikačné zručnosti, schopnosť vyjadrovať sa písomne a ústne, rozvoj posluchu hovoreného slova  2. Rozvíjať u žiakov prácu s informáciami – tvorba projektov,  posterov 3.   E – Twinning – rozvíjať spoluprácu s inými školami  Vyučujúce cudzích jazykov využívajú jazykové laboratórium na rozvoj posluchu, interaktívne tabule na rôzne aktivity, týkajúce sa vyučovania CUJ, počítačové učebne kde sme pracovali s edukatívnymi CD, a žiaci si tak mohli lepšie precvičiť či upevniť svoje vedomosti zábavnou formou, alebo testami pri ktorých získali aj okamžitú spätnú väzbu.  Uskutočnené akcie v školskom roku 2017/2018:  Európsky deň jazykov     Školské kolo Olympiády v ANJ     školské kolo Olympiády v NEJ   školské kolo Olympiády v RUJ   Shakespeare´s day     Školské Oxfordské testy pre 4.roč     Krása umeleckého slova    Spellingová súťaž         Jazykový kvíz pre 2.-4. roč.    Englishstar      Exkurzia Brodzany – múzeum slovanskej vzájomnosti   Návšteva Krajskej knižnice v Žiline – cudzojazyčné oddelenie  E – Twinning- spolupráca s inými školami     Moja rodina/ Vianoce vo svete- nácvik vianočnej piesne v cudzom jazyku Práce so žiakmi na témy Veľká Noc, Dušičky-Halloween, Valentín, Deň matiek, Deň otcov           Anglický spelling mladších žiakov Dňa 10.11. 2017 sa v ZŠ Dolná Tižina uskutočnila súťaž „Anglický spelling mladších žiakov“. Súťaže sa okrem domácich žiakov zúčastnila tradične aj ZŠ Gbeľany a po prvýkrát aj naša škola. Reprezentovali nás nasledovní žiaci: Mária Beniačová, Martina Halečková (3.A), Šimon Rafajdus, Michal Samec, Lenka Staníková (3.B), Terézia Bieliková (4.A), Lukáš Cvacho, Annamária Kapasná, Nina Rolková a Dávid Zelina (4.B). Súťažilo sa v dvoch kolách v každej kategórii. V 1. kole súťažili žiaci jednotlivých škôl medzi sebou v poradí podľa vyžrebovania.  Najlepší žiak / žiačka z každej školy postúpil do finále o 1., 2. a 3. miesto.Do finále sa v kategórii tretiakov prebojovala Martina Halečková, ktorá napokon zvíťazila a v kategórii štvrtákov Dávid Zelina, ktorý obsadil 2. miesto.  



 41
 Rozhlasová relácia: Tichá noc u nás a vo svete V piatok 22. 12. 2017 si  žiaci zo šiestych a siedmych ročníkov pripravili  rozhlasovú reláciu s názvom Tichá noc u nás a vo svete. Predvianočný čas spríjemnili piesňami, ktoré sa naučili v troch jazykoch- Angličtine, Nemčine a Ruštine. Angličtinári a  Nemčinári nám pripomenuli najznámejšiu vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc aj ako Silent Night Holy Night, či Stille Nacht, heilige Nacht. Ruštinári nám zaspievali taktiež známu pieseň - Vyrástla štíhla jedlička v podaní: V Lesu Rodilas Jolocka.  Vianočná pieseň pre zahraničných priateľov  Deviataci v rámci Etwinningu - spolupráca žiakov z rôznych krajín, pripravili pre svojich zahraničných priateľov pekný vianočný pozdrav vo forme vianočnej piesne.  Vyhodnotenie olympiády z anglického jazyka pre 8. a 9. ročník, kategória 1B Olympiády sa dňa 15. novembra 2017  zúčastnilo 19 žiakov, na ústnu časť postúpilo 7 žiakov -  Janošková Viktória 9.B, Zatráková Mária 9. A,  Kostelný Jakub 9.A, Ferjancová Vanesa 9.B, Hliník Šimon 8.B ,  Androvičová Anna a Ferjancová  Simona 9.B. Po ústnej odpovedi bolo poradie žiakov nasledujúce:  1.Janošková Viktória 9.B 2.Zatráková Mária 9.A    3.Kostelný Jakub 9.A, Hliník Šimon 8.B. Do okresného kola postúpila Viktória Janošková  V kategórii 1A sú žiaci ročníkov 4., 5., 6. a 7. Z týchto ročníkov sa zúčastnilo písomného školského kola olympiády v ANJ 41 žiakov. Účasť bola naozaj početná. Testy mali readingovú, listeningovú, gramatickú časť a časť so slovnou zásobou. Do ústneho kola postúpili 5 žiaci s najvyšším počtom bodov z písomnej časti. Boli to Pažický Nikolaj 7.A, Verčík Adam 6.A, Šťastný Jakub 7.A, Prekopová Ivona 6.B a Franek Martin 5.B. Po ústnej časti, po zosumarizovaní bodov za obidve kolá, nás do okresného kola olympiády v ANJ išiel reprezentovať Jakub Šťastný zo 7.A triedy.  Jazykový kvíz pre 2.-4. roč.       Žiaci písali vedomostný test podľa svojej úrovne.  1. miesto Laura Davidíkova -2.B 2. miesto Jakub Repáň       2.A 3. Tomáš Schroll            2.A Kvíz pre 3. a 4. ročník  sa neuskutočnil z dôvodu PN učiteľky.  Exkurzia do Brodzian        26.apríla 2018  žiaci navštívili Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch. Navštívili aj historický park – chránený areál– vysadený vzácnymi drevinami, v ktorom je umiestnených  aj 10 búst významných slovenských a ruských spisovateľov .  Krása umeleckého slova v cudzom jazyku – recitačná súťaž v Gbeľanoch Dňa 23. mája 2018 sa žiaci  zúčastnili už 2. ročníka regionálnej súťaže v prednese anglickej a nemeckej poézie a prózy pod názvom "Krása umeleckého slova v cudzom jazyku". Našu školu reprezentovali: Chytilová Eliška 3.B, Halečková Martinka 3.A, Chytilová Júlia 6.B, Vojteková Tánička 6.B, Kysela Ladislav 7.B, Málik Tomáš 8.B, Hliník Šimon 8.B a Ďurana Matúš 9.A.  Súťaž sa konala v Základnej škole v Gbeľanoch. Naši žiaci súťažili so žiakmi z okolitých základných škôl. Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia.  
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V prednese v anglickom jazyku v 1.kategórii získala 3. miesto Martina Halečková a 2. miesto Eliška Chytilová. V 2.kategórii získala 3. miesto Tatiana Vojteková a v 3. kategórii sa na 1. mieste umiestnil Tomáš Málik z VIII.B triedy.  English Star          Dňa 17.05.2018 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej anglickej súťaže English Star. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu úloh v anglickom jazyku. Žiaci si takto môžu aj porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. Každý súťažil v rámci svojej kategórie.  Najlepší súťažiaci: Meno a priezvisko Ročník Počet bodov Percentá Matúš Hliník 1.  100 % Tamara Martonová 1.  97 % Júlia Pallová 1.  100 % Ema Zaťková 1.  98 % Viktória Skokanová 1.  100 % Kristína Mičová 1.  100 % Christian Groma 2.  100 % Martina Halečková 3.  100 % Lukáš Cvacho 4.  100 % Dávid Zelina 4.  99 % Annamária Kapasná 4.  92 % Katarína Vojteková 5.  96 % Ema Zavoďančíková 5.  93 % Martin Franek 5.  100 % Terézia Chrapčíková 5.  95 % Matúš Krajčík 5.  93 % Branislav Dominiak 5.  96 % Ivona Prekopová 6.  96 % Sophia Synáková 6.  83 % Katarína Chobotová 6.  100 % Jakub Staňo 6.  98 %      Projektové práce z cudzích jazykov na Deň Matiek     Vyučujúce CUJ pripravili so svojimi žiakmi pozdravy a priania ku dňu matiek v cudzích jazykoch.  Školské kolo recitačnej súťaže Shakespeare´s day Dňa 15.marca  2018 sa na našej škole uskutočnil už 5. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Súťaž sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj skutočnosť, že  počet súťažiacich každým rokom rastie. Tento rok sa do školského kola zapojilo spolu 36 žiakov z tretieho až deviateho  ročníka. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia.  I. KATEGÓRIA  1. - 4.ročník Meno a priezvisko 1.miesto Mária Beniačová  2.miesto Martina Halečková 2.miesto Eliška Chytilová 
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II. KATEGÓRIA 5. - 7.ročník Meno a priezvisko 1.miesto Katarína Chobotová 2.miesto Tatiana Vojteková 3.miesto Júlia Chytilová III. KATEGÓRIA 8. - 9.ročník Meno a priezvisko 1.miesto Matúš Ďurana 2.miesto Ján Krajčík 3.miesto Šimon Hliník   Riaditeľské previerky z anglického jazyka pre 5. a 8. ročník  Trieda Percento úspešnosti Priemerná známka 5.A 58% 3,14 5.B 60% 2,86 8.A 68% 2,86 8.B 70% 2,41   List adoptovanému spolužiakovi z Kenye - žiaci našej školy už niekoľko rokov podporujú žiaka z Afriky, ktorého si „adoptovali“ na diaľku. Benard Omondi Auma, ktorý chodí do školy v Afrike nám pravidelne posiela listy, v ktorých nám opisuje svoju krajinu, počasie, ako trávi voľný čas, ako pomáha pri prácach na poli, pestovaní plodín.. Korešpondencia ako aj materiály ohľadom adopcie uchováva Mgr. E. Andelová, ktorá za celý priebeh adopcie zodpovedá. Spolupráca škôl e-Twinning –v  školskom roku 2017/2018 sme pokračovali v európskom projekte e-Twinning.   Prírodovedné predmety  (Geografia, Biológia, Chémia)  Výsledky dosiahnuté na olympiádach a v súťažiach: Okresné kolo Geografickej olympiády V kategórii G skončil Martin Franek (5.B) na 3. mieste a Branislav Dominiak (5.B) na 7. mieste (úspešný riešiteľ).V kategórii E skončila Aneta Poliaková (9.A) na 7. mieste a bola úspešnou riešiteľkou.  Okresné kolo Biologickej olympiády – kategória C: Roman Krajčík (9.A) bol úspešným riešiteľom (18. miesto).  Okresné kolo Chemickej olympiády – kategória D: Šimon Hliník (8.B) bol úspešným riešiteľom (17. miesto). Enviroexpert - regionálna environmentálna súťaž za účasti škôl: Belá, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Dolná Tižina, Strečno a Varín. Súťaž  bola zameraná na vedomosti a zručnosti z oblasti geografie (práca s IKT + s mapou a buzolou v teréne), biológie (poznávanie preparátov rastlín a častí ľudského tela), chémie (filtrácia vody) a fyziky (meranie objemov a hmotnosti telies). V spolupráci so Správou NP MF prebehla aktivita zameraná na poznávanie a charakteristiku národných parkov Slovenska.  
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Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo v zložení: Branislav Dominiak (5.B), Šimon Hliník (8.B) a Aneta Poliaková (9.A) a umiestnilo sa na 1. mieste.  Strom života – celoslovenská výtvarná súťaž s environmentálnou tematikou, do ktorej sa zapojili žiačky 6.B triedy Júlia Chytilová a Katarína Chobotová.  EnvirOtázniky - celoslovenská vedomostná súťaž, cieľom ktorej je zvýšiť záujem o prírodovedné predmety, problematiku životného prostredia a kultúrneho dedičstva UNESCO. Najúspešnejší boli žiaci: Branislav Dominiak (5.B) a Júlia Chytilová (6.B). Envitalent – celoslovenská biologická súťaž, v ktorej boli ocenení nasledovní žiaci: v kategórii F - Eliška Chytilová (3.B) a Branislav Dominiak (5.B), v kategórii D, E - Júlia Chytilová (6.B) a Jakub Štadáni (6.B) Envitalent – výskumník - celoslovenská environmentálna súťaž, do ktorej sa zapojil Branislav Dominiak (5.B). Belský borec terchovského regiónu– športovo-vedomostná súťaž škôl terchovského regiónu v Belej, v ktorej si žiaci okrem športových výkonov preverili aj vedomosti z poznávania liečivých rastlín a stromov i určovania azimutu. Družstvá mladších žiakov (5. a 6. ročník) i starších žiakov (7. a 8. ročník) z našej školy skončili na 2. mieste.  Exkurzie: Geografická exkurzia Banská Štiavnica - Svätý Anton (8. a 9. ročník) sa uskutočnila dňa 25.5.2018. Žiaci pod vedením RNDr. Ječmenovej, Mgr. Andelovej, Mgr. Bublíka a Mgr. Babišovej navštívili poľovnícky zámok vo Sv. Antone, Banské múzeum v prírode a Festival remesla, kumštu a zábavy v Banskej Štiavnici, ako aj Kremnické bane (geografický stred Európy). Geografická exkurzia: Spišský hrad – Levoča (7. ročník) sa uskutočnila dňa 15.6.2018. Žiaci pod vedením Mgr. Babišovej a RNDr. Ječmenovej navštívili Spišský hrad so zábavno-súťažným podujatím Hradohranie, NPR Sivú bradu (travertínová kopa s výverom minerálnych prameňov) a prezreli si historické centrum mesta Levoča s chrámom sv. Jakuba.   Ostatné aktivity: výchovno-vzdelávacie programy, environmentálne projekty, besedy, prednášky... Návšteva vzdelávacieho projektu Svet okolo nás pod názvom Vietnam – brána do Indočíny, spojeného s besedou. V spolupráci so Správou NP Malá Fatra bol ukončený environmentálny projekt Bocian biely, ktorý realizovala 6.B trieda pod vedením Mgr. Zuzany  Synákovej. Žiaci pozorovali bociana hniezdiaceho v obci Mojš a spracovali tematickú koláž. Plagát o bocianovi bol zaslaný do Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa v celoslovenskej súťaži umiestnil na 2. mieste.  Následne bolo v obci Mojš osadené hniezdo pre bociana a prebehlo krúžkovanie 4 mladých bocianov za prítomnosti viacerých médií.  Uskutočnil sa environmentálny kurz Škola hrou v prírode v Ždiari pre 5. ročník (Mgr. Andelová, Mgr. Bublík, Mgr. A. Synáková) V spolupráci s obcou Varín a Správou NP MF prebehol Deň Zeme, počas ktorého sme prispeli k skrášleniu okolia školy (výsadba nových rastlín v predzáhradke, nasypanie drevnej štiepky, úprava bylinkovej špirály, výroba paletových lavičiek) i obce (zber odpadkov).   V rámci Týždňa zdravej výživy sa uskutočnil  projekt Hovorme o jedle, Mliečny program, jesenná výstava ovocia a zeleniny a beseda s p. Hodoňom. Žiaci pod vedením Mgr. T. Bublíka a Mgr. Z. 
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Synákovej skúmali niektoré základné potraviny, ich zloženie, vlastnosti, či spôsob ich výroby (mlieko, chlieb...).   V rámci celoslovenskej kampane Červené stužky prebehla odborná prednáška na tému HIV/ AIDS. Pre dievčatá 7. ročníka sa uskutočnila beseda o dospievaní pod názvom Čas premien Pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.) sa škola zapojila do aktivít Týždeň pre vodu. Téma Voda bola využitá v predmetoch biológia a chémia (pokusy s vodou, skúmanie vlastností vody, kvíz, poster,... Šiestaci sa zapojili do projektu Adoptuj si kravičku, cieľom ktorého je zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ako aj zvýšenie povedomia o slovenských prvovýrobcoch mlieka. Júlia Filová zo VI.Bsa zúčastnila na návšteve farmy v Čachticiach, kde mala možnosť navštíviť adoptované kravičky. Aktívne zapojenie do projektu recyklohier - najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, ktorý vedie deti a žiakov k triedeniu elektroodpadu a použitých batérií. Taktiež prebieha zber papiera a zber triedeného odpadu. Environmentálna výchova bola realizovaná aj mimo vyučovacieho procesu (v rámci biologického a zemepisno-turistického krúžku):  Festival Ekotopfilm – Envirofilm 2017 Prednáška v Považskom múzeu v Žiline: Čím kŕmiť vtákov v zime Beseda venovaná problematike triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a kompostovaniu (Správa NP MF) Exkurzia na Roľníckom družstve v Krasňanoch Vtáčie vítanie jari v žilinskom lesoparku Chrasť  Ornitologická exkurzia Vtáctvo Malej Fatry   Dňa 13.4.2018 sa naša škola pod vedením Mgr. K Chobotovej v spolupráci s Úniou žien zapojili do celoslovenskej kampane na pomoc ľuďom chorým na rakovinu „Žltý narcis“. Na našej škole sa vyzbieralo 168 € a liga proti rakovine nám poslala ďakovný list.  Vyhodnotenie práce špeciálneho pedagóga  V školskom roku 2017/2018 bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga 60 žiakov. Z toho 25 žiakov bolo evidovaných ako integrovaných (začlenených), ktorí sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacieho programu, 2 žiaci boli začlenení v priebehu školského roka.   Hlavná  náplň školského špeciálneho pedagóga v školskom  roku 2017/2018 bola: - Reedukačno-terapeutická práca individuálne so žiakom, respektíve so skupinou vybraných žiakov s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, reedukácie alebo terapie - Vykonávanie odbornej činnosti v rámci orientačnej špeciálno-pedagogickej diagnostiky, individuálnej alebo skupinovej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole priamo počas vyučovania alebo mimo vyučovania žiakom, ktorí majú pre svoje komunikačné, mentálne, somatické danosti špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby  
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Spolupráca s CPPPaP, SCŠPP Žilina, CŠPP Jamník, CŠPP Žilina: - Stretnutie špeciálnych pedagógov v CPPPaP, Žilina, Predmestská -09/2017,11/2017, 03/2018, 04/2018, 05/2018 - Stretnutie špeciálnych pedagógov v SCŠPP Žilina, Vuruma – 10/2017, 03/2018, 05/2018 - Zabezpečenie skupinových aktivít so žiakmi: - Program Proforientácia-9 – pre žiakov 9. ročníka - diagnostika a vyhodnotenie so zákonným zástupcom žiaka zabezpečovalo CPPPaP Žilina – 11/2017, 12/2017, 03/2018 - Program Proforientácia-8 – diagnostika a skupinové stretnutia žiakov 8. ročníka – 05/2018 - Prednáška „Obchod s ľuďmi a bezpečné cestovanie za prácou do zahraničia“ pre žiakov 9. ročníka –06/2018 - Vykonanie orientačnej diagnostiky v 2. roč. – 3. roč. -  SCŠPP Žilina, ul. Vuruma – 10/2017  Metodická činnosť: - Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina - Školský program INPP - Spracovanie testovacieho hárku na posúdenie školskej zrelosti k zápisu do 1. ročníka 2018 - Korekčný program pre deti so ŠVVP na I. stupeň ZŠ  Poradenstvo: - Priebežné poradenstvo pre pedagógov a rodičov - Orientačná špeciálno-pedagogická diagnostika v MŠ -  v spolupráci s učiteľkami MŠ - Poradenstvo pre rodičov počas zápisu do 1. ročníka Výchova k manželstvu a rodičovstvu  September – Prepojili sme aktivity dvoch dní do blokového vyučovania. Deň prvej pomoci 8. 9.  Deň ústneho zdravia 12.9. Žiaci 1. stupňa sa zapojili do aktivít v rámci svojich tried zameraných na dentálnu hygienu, hygienu ústnej dutiny  a prevencie proti kazom detských zúbkov. Pripomenuli si  a predviedli a precvičovali si správnu techniku čistenia zubov . Rozprávali sa o konzumácii sladkostí a  o ich nepriaznivom vplyve na naše zdravie . Prakticky si vyskúšali ako poskytnúť prvú pomoc . Oboznamovali sa s dôležitosťou  poskytnutia  prvej  pomoci  /  prezentovali sme  internetové poznatky, čítali texty s danou tematikou, výtvarné práce, praktické aktivity, maľovanky.                                                                                                        Október – Mesiac úcty k starším, rodičom a dospelým –na triednických hodinách, čítaní a prvouke učiteľky   sa snažili vhodnými textami  pôsobiť na žiakov, aby pomáhali dospelým a starým ľuďom nielen vo svojej rodine, ale aj na verejnosti. Snažili sa v deťoch rozvíjať kresťanské hodnoty vzájomnej úcty a lásky ku všetkým ľuďom. Téma bola  zaktualizovaná ilustráciami a rozprávkami. Žiaci vytvárali projekty , kreslili svojich starých rodičov. Najkrajšie práce sme použili na výstavu  pri vstupe do kinosály, kde mali posedenie seniori obce Varín pri príležitosti OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠIM. Na tejto obecnej akcii sa zúčastnili aj žiaci našej školy s kultúrnym programom. Štvrtáci zahrali divadlo Otcovská rada, zahrali a zaspievali s heligónkami.  November – Uskutočnilo sa vystúpenie v Domove opatrovateľskej služby Alžbetínum  vo Varíne. Kultúrnym programom žiaci potešili najstarších obyvateľov obce.  Žiaci na VYV výtvarne stvárňovali rodinný portrét, fotografiu.  Na   VYV a OBV vytvárali rodokmeň svojej rodiny a rozširovali si poznatky o rodinných vzťahoch a spoznávali vzdialenejších členov svojej rodiny - pátrali po minulosti predkov.  
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 20.11  Svetový deň detí – Na triednických hodinách si žiaci  pripomenuli Dohovor o právach dieťaťa, ktorý bol v tento deň prijatý . Žiaci sa zapojili do prípravy Ondrejopvského jarmoku a na samotnom jarmoku vystúpili so spevom a hrou na heligónku. December – deti vytvárali pozdravy, drobné darčeky pre  blízkych, niektorí písali Ježiškovi. Rozprávali sa o nehmotných darčekoch a písali   priania pre rodičov, kamarátov, ale i pre iných ľudí okolo nich. Vinše, koledy, ktoré sa naučili využili i počas vianočných sviatkov vo svojich rodinách. Robili darčeky pre svojich blízkych. Január   - Novoročné priania – po prázdninách si vzájomne popriali v triede, rozprávali sa o plánoch do nového roku a dávali si novoročné predsavzatia, ktoré by chceli splniť a tak byť lepšími.  Rozvíjali sme  multikultúrne vzťahy, pri zasielaní symbolických  pozdravov do celého sveta na  hodinách anglického  jazyka.  Február  -  uskutočnil sa  - Týždeň priateľstva – mal v žiakoch rozvíjať zásady priateľstva. Na škole prebehla akcia  ,,valentínskej pošty“. V triedach vytvárali tematické koláže – znázorňovali slovom, kresbou, obrázkom svoju  predstavu priateľstva. Na hodinách SJL tvorili, hľadali citáty, ktoré charakterizujú slovo priateľstvo. Učili sa o vzájomnom  správaní sa  chlapcov a dievčat. Slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, ochotu si pomáhať, gavalierstvo, odvahu a pod. sú vlastnosti, ktoré podporujú priateľské vzťahy a  nemali by nikomu chýbať.  Vo februári si rozširovali poznatky o negatívnom vplyve škodlivých látok a fajčenia. Túto tému rozvíjali aj na triednických  hodinách. Marec - Pri tejto príležitosti  MDŽ sme zamerali  hodiny čítania na výber textov zameraných  na význam rodiny, spolupatričnosť otca, matky, starých rodičov... Mesiac knihy   Žiaci 1. stupňa využili  možnosť realizovať hodiny čítania v školskej  knižnici.  V triedach čítali knihy, ktoré si z nej požičali v aktivite : Čitateľský maratón. Zapojili sa do výmennej medzinárodnej akcie Záložka do knihy.  Apríl  - Rozsvieťme to na modro 2.4. – Deň autistov sme si pripomenuli na priečelí hlavného vchodu, kde sme  vytvorili symbolický modrý strom, strom života a práva na život pre všetkých. Modrá farba zvýrazňovala právo na plnohodnotný život aj pre autistov. Podporili sme celosvetovú kampaň, ktorá sa už vo svete stala tradíciou.   Boj proti obezite  – Do triednických hodín sme zaradili tému zdravia pri príležitosti Svetového dňa zdravia, rozprávanie o zdraví,  o zdravej desiate. Vyzdvihli sme dôležitosť každodenného pohybu.  Vhodným usmerňovaním sme žiakov  viedli k osobnej hygiene i čistote prostredia,  v ktorom žijú a  pohybujú sa. /Prírodoveda, vlastiveda, PVC,- jarné upratovanie.../  Máj - Matka – význam matky pre rodinu, rovnocenné postavenie členov rodiny, si deti ozrejmovali  v edukačnom procese  Pripravili si program na vystúpenie.   Jún – Deň detí si deti pripomenuli  športovými aktivitami. Vzájomné súťaženie prinieslo veľa radostí, rozvíjala sa vzájomná spolupráca aj kamarátstvo. 
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Sviatok  Deň otcov si pripomenuli počas vyučovacieho procesu prostredníctvom rôznych aktivít – kreslili, rozprávali sa o ňom, o jeho veľkej zodpovednosti za rodinu.    § 2. ods. 1j)  Údaje o zapojení školy do projektov Plnili sa úlohy vyplývajúce z projektu „Škola podporujúca zdravie“ (Žiaci a učitelia sa starajú sa o zdravie, humanizujú  život v škole, starajú sa o životné a pracovné prostredie. V spolupráci so školskou jedálňou sa realizuje Mliečny program a program Ovocie a zelenina do škôl. Ochutnávka zdravých jedál, ovocia a zeleniny). Tento rok sme sa zapojili do 5. ročníka celoslovenského projektu Hovorme o jedle, kde sme boli ocenení v literárnej a výtvarnej časti súťaže.  Dlhodobý projekt, realizovaný v našej škole, bol  projekt z ESF pod názvom: „Počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím“, ktorého 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. V školskom roku 2015/16 prebehlo následné monitorovacie obdobie, počas ktorého učitelia overovali vytvorený učebný materiál (DUM – digitálny učebný materiál) vo vyučovacom procese. V školskom roku 2016/2017 bola vykonaná kontrola plnenia cieľov projektu na mieste – účasť na vyučovacích hodinách, kontrola označenia didaktických pomôcok, označenie priestorov, kontrola DUM a vytvoreného učebného materiálu. Zamestnanci výskumnej agentúry pre štrukturálne fondy kontrolovali výstupy z projektu, monitorovacie správy a prílohy. Kontrolou na mieste bolo zistené, že úlohy vyplývajúce z projektu boli splnené. V školskom roku 2017/2018 sme o projekte napísali poslednú monitorovaciu správu a projekt je týmto ukončený.  V spolupráci s občianskym združením Humanistické centrum Narovinu sú zapojení žiaci i pedagógovia našej školy do projektu „Pomoc na diaľku“, ktorý zahŕňa adopciu afrického chlapca - Bernard Omondi Auma. Dieťa je podporované finančne – hradí sa mu  školné, učebné pomôcky a povinná školská uniforma. O tom, ako sa dieťaťu darí a aké študijné výsledky dosahuje, je škola pravidelne informovaná. Dostávame informácie a emaily z nadácie a listy od nášho adoptovaného chlapca. Dlhodobo sa žiaci a zamestnanci školy zapájajú  do projektov a aktivít UNICEF. V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do celoslovenského projektu o získanie čestného titulu, ktorý udeľuje UNICEF – Škola priateľská deťom. V rámci projektu sme vypracovali nástenku s právami dieťaťa, aktívne pracovala na škole žiacka školská rada. Zapojili sme sa do viacerých verejných zbierok. Titul Škola priateľská k deťom sa nám podarilo získať.   V školskom roku 2017/2018 sme spolupracovali so zahraničnými školami v rámci projektu e-Twinning (školy v Poľsku, v Turecku, v Európe). Žiaci našej školy natočili vianočné video a rozposlali do zahraničných škôl vianočné pozdravy a pohľadnice. V rámci výučba cudzích jazykov sme sa zapojili do projektu Môj slovník z reality, kde každý žiak mal za úlohu vytvoriť vlastný trojpísmenkový slovník.  Naša škola sa zapojila do druhého ročníka celoslovenskej kampane - Na bicykli bezpečne. Cieľom bolo, aby žiaci prichádzali do školy na bicykli, dodržiavajúc pravidlá cestnej premávky.   
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Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne sa zapojila do projektu, ktorý vyhlásila Nadácia KIA Motors Slovakia – 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. Žiaci našej školy budú využívať na vyučovaní nové Lego zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky pri jednoduchých a hnaných strojoch. Naučia sa aj naprogramovať si vlastných robotov. Na hodinách technickej výchovy sa budú učiť pracovať na elektrických obrábacích strojoch, ako sú variácie sústruhov, pílok, brúsok a vŕtačky. Pomocou  „Energy boxu“ pochopia princípy využívania  alternatívnych zdrojov energie, kde sa naučia zapájať funkčné solárne panely alebo veternú turbínu na výrobu elektrickej energie.Do materskej školy sme získali stavebnicu Lego Flexi Cubec, Stavebnicu Pony a Stavebnicu Kit4Kid. So všetkými hračkami a pomôckami pracujú žiaci vo výchovno-vzdelávacom procese. Hodnota darovanej techniky a pomôcok je cca. 10.063,51 €   Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením Mgr. K. Chobotovej po druhýkrát zapojili do projektu Deti a architektúra. Cieľom  projektu je budovať u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe. Vzdelávanie prebiehalo formou kreatívneho e-learningového kurzu a formou náučnej hry – interaktívna mapa, témou bola Nová slovenská architektúra.  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  Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.  Išlo o Výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 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 – Obce Varín v zastúpení starostom Ing. Michalom Cvachom. Získané prostriedky sú v celkovej výške:  Schválená výška nenávratného finančného príspevku– celkové oprávnené výdavky: 137 813,76 € Finančné zdroje poskytnuté z ERDF: 117 141,70 € Obec poskytne spoluúčasť vo výške: 20 672,06 €  Žiaci našej školy boli zapojení do druhého ročníka environmentálneho projektu  – v spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra –Bocian biely. Zúčastnili sa na osádzaní umelého hniezda v Mojši i na krúžkovaní mladých bocianov. Akcia bola vysielaná v regionálnych i celoslovenských médiách.  Získali sme grant na podporu športu v našom regióne z Nadácie Kia Motors Slovakia Pohnime svetom spoločne! vo výške:  1.665,34 €   na projekt Máme radi florbal! Získané benefity: financie boli využité na nákup športových potrieb (hokejky, bránky, oblečenie pre brankára, oblečenie pre hráčov)  V školskom roku 2017/2018 bola za najlepšieho žiaka školy (výborný prospech, vzorné správanie, mimoškolská činnosť, reprezentácia školy, úspešná riešiteľka olympiád) vyhlásená: Aneta Poliaková z IX.A triedy.  
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§ 2. ods. 1k)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti  V školskom roku 2017/2018 bola vykonaná v Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne inšpekčná činnosť.  Štátna školská inšpekcia podľa §13 ods. 3 a 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila Mgr. Jozefínu Šarlayovú, školskú inšpektorku a RNDr. Danielu Švrhovnú  vykonaním tematickej inšpekcie v Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v čase od 12.02. 2018 do 14.02.2018. Predmetom školskej inšpekcie bola: Stav a úroveň školskej integrácie v základnej škole.   § 2. ods. 1l)  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  Areál školy je pomerne veľký, s dvoma samostatnými budovami. Hlavná budova má suterén a 3 nadzemné podlažia. V suteréne sú šatne žiakov – v školskom roku 2017/2018 sa nevyužívali – slúžili ako sklad a dočasný archív pre ekonomickú agendu, plynová kotolňa, dielňa údržbára a skladové priestory. Na prízemí je päť učební – kmeňových tried, telocvičňa so šatňou, cvičná kuchynka a učebňa  pre prácu školskej špeciálnej pedagogičky. Na medziposchodí je kancelária referentky pre mzdy a personalistiku a ekonómku školy.   Na prvom poschodí je zborovňa, riaditeľňa, kancelária zástupkýň riaditeľky školy, štyri kmeňové triedy  - učebne pre teoretické vyučovanie žiakov II. stupňa, dve jazykové učebne vybavené počítačmi z dodávky cez projekt Infovek a získané v projekte „Jazykové laboratórium“ vyhláseným Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Na tomto poschodí je umiestnená  školská knižnica spojená so študovňou, vybavená počítačom s trvalým prístupom na internet, s nainštalovaným knižničným softvérom WINISIS a  multifunkčným zariadením.  Na druhom poschodí je päť kmeňových tried - učební pre teoretické vyučovanie. Celkovo máme v budove 5 interaktívnych tabúľ, jednu na prízemí, dve na prvom a dve na druhom poschodí. Na druhom poschodí sa nachádza tiež  odborná učebňa chémie s kabinetom, kabinet matematiky, fyziky a didaktickej techniky. Všetky kabinetné zbierky sa postupne obnovujú podľa požiadaviek pedagógov. V hlavnej budove sa nachádza tiež odborná učebňa informatiky.   Z vlastných zdrojov sme v školskom roku 2017/2018 zakúpili interaktívny projektor Epson EB-685 Wi  za 1630 €, kufor a prenos a nabíjanie tabletov za 755 €, tlačiareň Canon i-SensyS MF 418 DN za 347 €, dva CD prehrávače za 400 €, komponenty na rozšírenie počítačovej a internetovej siete v hodnote 1.040 €, notebook pre zástupkyňu v hodnote 450 €, 4 PC zostavy pre potreby učiteľov do zborovne v hodnote 1.000 €, 2 PC zostavy pre potreby špeciálnej pedagogičky a výchovnej poradkyne v hodnote 460 €, 1 notebook HP 250G5 za 385 €, server a 5 ks kamier za 893 €. Obnovou a doplnením kabinetných zbierok, zavádzaním a využívaním informačno-komunikačných technológií chce vedenie školy a pedagogický zbor  prispieť k modernizácii vyučovacieho procesu a k premene tradičnej školy na modernú.   Zakúpená bola nová traktorová kosačka značky Cadet za 1.700 €, opravená garáž a zakúpené nové plechové dvere na garáž v hodnote 800 €.   Vedľajšia budova,  ako hlavná budova, má suterén a 2 nadzemné podlažia. V suteréne je učebňa výpočtovej techniky, v ktorej je umiestnených 19 počítačov využívaných nielen vo výchovno-
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vzdelávacom procese, ale aj v mimo vyučovacom čase v rámci záujmovej činnosti a odborná učebňa technickej výchovy s kabinetom. Na prízemí sú dve učebne pre žiakov I. stupňa, ktoré v popoludňajších hodinách slúžia  pre potreby detí v ŠKD a "malá" zborovňa pre vyučujúcich prvého stupňa. Na druhom poschodí sú dve učebne pre žiakov I. stupňa, jedna z tried slúži pre potreby tretieho oddelenia ŠKD a sklad učebníc. Vo vedľajšej budove majú učitelia k dispozícii 2 interaktívne tabule a 1 interaktívny projektor.   Okrem vnútorných priestorov školy  je  žiakom a pedagógom k dispozícii vonkajší areál o výmere 3 080 m2 pozostávajúci z dvoch vyasfaltovaných ihrísk a trávnatej plochy. Je využívaný pri priaznivom počasí, najmä na vyučovanie telesnej výchovy, pre činnosť detí v  ŠKD, na športovanie a  hry žiakov počas vyučovania i v mimo vyučovania. V školskom roku 2017/2018 využívali žiaci multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ktoré zriadilo 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.               Škola je vo vyhovujúcom technickom stave. Aktuálna naďalej zostáva problematika vybudovania ďalších tried a druhej telocvične. Telocvičňa kapacitne nepostačuje pre potreby vyučovania telesnej a športovej výchovy na I. a II. stupni. Dve triedy na II. stupni nespĺňajú základné materiálno-technické a priestorové vybavenie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Je potrebné dobudovať nové triedy, nakoľko detí s trvalým pobytom v obci Varín a v spádovej oblasti pribúda a nie je možné prekračovať stanovené maximálne počty žiakov v triedach.  Priebežne sa vedenie školy snaží vybaviť triedy a učebne školy novým školským nábytkom - školskými lavicami a stoličkami, skrinkami na notebooky, nástenkami a podobne. Dokúpili sme ďalšiu sklenú vitrínu, v nej je umiestnené tričko našej olympijskej víťazky Nasti Kuzminovej. Školský areál je rozsiahly, chýba tu oddychová zóna pre žiakov. Podarilo sa nám zrevitalizovať školskú skalku. Dokúpili sme nové kamery, ktoré monitorujú školský areál, aby sme ochránili majetok žiakov a zamestnancov a zabránili prípadným krádežiam bicyklov.  Je potrebné zrekonštruovať nevyhovujúce školské ihriská a revitalizovať atletickú dráhu a doskočisko. V budúcnosti bude nevyhnutné, v spolupráci so zriaďovateľom školy, vyriešiť ďalšiu výstavbu školy – väčšiu telocvičňu, 2-3 učebne pre žiakov, vybudovanie sociálnych zariadení, úpravu areálu školy, zrezanie stromov, ktoré môžu ohroziť život a zdravie žiakov a zamestnancov školy alebo spôsobiť škody na majetku. Je potrebné skontrolovať kanalizáciu, dobudovať nové wc. Na tieto problémy sme zriaďovateľa upozornili, budeme spoločne hľadať vhodné riešenia.  Materská škola a školská jedáleň sa nachádzajú v blízkosti školy, mimo areálu základnej školy. Materskú školy (umyvárne, sprchy, triedy) je potrebné revitalizovať, sú nevyhnutné stavebné úpravy. Školská jedáleň a kuchyňa takisto potrebuje financie na dokúpenie strojov, modernizáciu priestorov. Chodník pod pergolou je nutné dobudovať, zrekonštrovať, je v havarijnom stave a pri prevoze stravy z jedálne do materskej školy môže dôjsť k zraneniu zamestnancov.  § 2. ods. 1m)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy Údaje sú uvedené v správe o hospodárení, ktorá tvorí prílohu tejto správy.    



 52
§ 2. ods. 1n) Plnenie cieľov školy stanovených na školský rok 2017/2018 Plnenie cieľov školy bolo realizované svedomitým vykonávaním pracovných povinností všetkých zamestnancov školy, realizovaním ŠkVP a iŠkVP školy, v súlade so ŠVP, POP  na školský rok 2017/2018, s platnými školskými predpismi, využívaním moderných metód a foriem výchovy a vzdelávania, dostupných informačno-komunikačných technológií. Aktívne pracovali metodické orgány školy, výchovná poradkyňa a školská špeciálna pedagogička. O deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa starali dve asistentky učiteľa.   Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom  roku 2017/2018 bolo tiež zapojenie školy do rôznych ďalších projektov, kampaní, množstva užitočných a zaujímavých aktivít a podujatí, ktoré sú uvedené pri činnostiach jednotlivých predmetových komisií a metodického združenia. 1. zapojili sme sa do kampaní: Červené stužky, Deň narcisov, Deň bielych stužiek, Deň počatého dieťaťa, Modrý gombík – Unicef, Deň boja proti fajčeniu, Deň bielej palice, Svetový deň zraku 2. zapojili sme sa do celoslovenských súťaží a projektov: Medzinárodný deň školských knižníc, Záložka do knihy spája školy, Škultétyho rečňovanky, Olympiáda ľudských práv, Hovorme o jedle – 5. ročník celoslovenského projektu, Detský čin roka 2017 3. umožnili sme žiakom skúšobné testovanie z predmetov SJL a MAT, ktoré organizuje firma Exam – Komparo pre žiakov VIII. a IX. ročníka, 4. zapojili sme sa do celoslovenskej informatickej súťaže i-Bobor (všetky kategórie II.-IX. ročník) 5. podarilo sa pokračovať v spolupráci so školami v Poľsku, Turecku a v Európe v rámci projektu e-Twinning, vytvorili sme Slovníky z reality – projekty z  anglického jazyka 6. zrealizovali sme zber papiera, zber starých batérií, zber tonerov, zber kuchynského oleja, plastových vrchnáčikov 7. zapojili sme sa do matematických súťaží: Maks, Maksík, Pytagoriáda, Sudoku, matematická olympiáda, IQ olympiáda 8. začali sme so zberom použitého kuchynského oleja – Projekt Každá kvapka sa počíta 9. pokračovali sme s aktívnym separovaním papiera a komunálneho odpadu v triedach, 10. zrealizovali sme zber vrchnákov z Pet fliaš pre Občianske združenie Trdielko, 11. podporovali sme technickú zručnosť žiakov II. stupňa – súťaž Zručnosti pre úspech 12. výukový program z GEG pre žiakov II. stupňa – Svet okolo nás – Wietnam, brána do Indočíny 13. starali sme sa o vtáčikov v zime – dokrmovaním a výrobou kŕmidiel z netradičných materiálov, 14. aktívne sme spolupracovali s obcou Varín (kultúrne vystúpenia k rôznym sviatkom a pamätným dňom: Mesiac úcty k starším, Deň matiek, vystúpenia v Dome opatrovateľskej služby vo Varíne, separácia odpadu, pravidelné príspevky do mesačníka Varínčan), 15. aktívne sme spolupracovali so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne – výstavy, besedy, eko-programy, zapojenie sa do environmentálneho projektu  Bocian biely,  16. zabezpečili sme pre žiakov zaujímavé besedy s odborníkmi – Obchodovanie s bielym mäsom – riziká odcestovania do zahraničia, besedy na rozvoj finančnej gramotnosti o eure a jeho hodnote, o poistení a výhodách pre poisteného - Výstava školských projektov – Vedci a vynálezcovia a Holokaust. 17. projektové dni a školské akcie: výstava ovocia a zeleniny, súťaže o najkrajšie jablko/najkrajšie naaranžovaný košík,... súťaž Bezpečne na bicykli – dopravná výchova, www.nabicykli3D.sk – dopravná výchova a počítačová gramostnosť, školská literárna súťaž Najkrajšia spomienka– štrnásty ročník, projektový deň Svetový deň zdravej výživy- spojený s ochutnávkou zdravých jedál, nápojov, nátierok, ovocia a zeleniny – propagácia školskej jedálne, Katarínska diskotéka, májová diskotéka, Deň čísla 112, Slávnostné imatrikulácie prvákov, Týždeň priateľstva, Mikuláš v škole, súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried, výstava vianočných stolov, vianočná burza žiackych výrobkov, projektový deň – Európsky deň jazykov a tvorba Slovníka z reality –
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valentínska pošta, karneval pre deti v ŠKD, Týždeň hlasného čítania, Týždeň zdravej výživy – Hovorme o jedle (zapojenie sa do literárnej, výtvarnej a súťažno-vzdelávacej aktivity projektu), školský kvíz o knihe pre žiakov II.-IV. ročníka, Čitateľský maratón – Čítajme si, zber liečivých rastlín, zážitková hodina dejepisu – Zaujímavosti o II. svetovej vojne, Športový deň školy, Deň detí – zábavno-športový deň, ročníkové projekty z literatúry – Mimočítanková literatúra v projektoch, hodiny slovenčiny v školskej knižnici, Deň Zeme – teoretická a praktická časť projektu, Deň bielej stužky, Deň boja proti fajčeniu, Svetový deň zvierat,... 18. školské súťaže: školské kolo súťaže Šaliansky Maťko – prednes slovenských povestí, školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, spevácka súťaž –Slávik školy, výtvarná súťaž – Biblia očami detí, výtvarná súťaž Vesmír očami detí, súťaž v čitateľských zručnostiach, Víkend neprečítaných kníh, výtvarná súťaž – Najkrajší návrh žiackej knižky, Shakespeare´s day, výtvarná súťaž Neznáme tajomstvá hmyzieho sveta 19. uskutočnili sme 2. ročník školskej súťaže Spelling – súťaž v anglickom hláskovaní 20. spolupracovali sme so školami v regióne: so ZŠ Gbeľany – súťaže: Sudoku, Krása umeleckého slova v cudzom jazyku, so Spojenou školou Belá: turnaje vo futbale, futsale, florbale, súťaže Belský borec terchovského regiónu, so ZŠ Dolná Tižina (Slovboj, anglický spelling) 21. školské kolá olympiád: olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda z anglického jazyka, olympiáda z geografie, olympiáda z chémie, olympiáda z dejepisu, olympiáda z biológie, olympiáda z biológie – Poznaj a chráň, Olympiáda o ľudských právach, Všetkovedko 22. okresné a krajské kolá súťaží: výtvarná súťaž Vesmír očami detí, Šaliansky Maťko, Škultétyho rečňovanky, Detská rozprávková Žilina, Zelený svet, Shakespeare´s day a iné 23. šírenie ľudových tradícií  a zvykov– Chodenie Lucií, koledy a ľudové zvyky – školská akcia Vianočné tajomstvo, II. ročník, Fašiangový sprievod a tradície – IV. ročník, O najkrajší veľkonočný vinš 24. športové súťaže: turnaj vo vybíjanej, turnaje vo volejbale, turnaje vo futbale a florbale, Terchovský polmaratón – 750 m Beh do strečnianských hradných schodov, Belský borec terchovského regiónu, turnaj vo florbale, volejbalový turnaj,... 25. Európsky týždeň športu 2017 - ≠ BeActive School Day – 12. september – vyučovanie začalo telesnou výchovou  - cvičí celá škola, Deň pešej chôdze do školy Týždeň zdravej výživy v septembri 2017 – zdravý jedálny lístok = Boj proti detskej obezite, školské športové podujatia – futbalový turnaj, volejbalový turnaj 26. Jesenná a jarná časť Didaktických hier a Účelových cvičení (teoretická a praktická časť) 27. Celoslovenský projekt  - Noc výskumníkov – žiaci II. stupňa 28. pravidelné vysielanie a rozhlasové relácie v školskom rádiu ŠkVeR, 29. zorganizovali sme množstvo výletov a exkurzií,  30. absolvovali sme divadelné predstavenia a výchovné koncerty:  31. Plavecké a lyžiarske výcviky:  žiaci VII. ročníka úspešne absolvovali základný lyžiarsky výcvik v Terchovej-Vrátnej, , žiaci III. ročníka základný plavecký výcvik v Mestskej plavárni Žilina – plavecká škola Nereus, žiaci V. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik - v Mestskej plavárni Žilina – plavecká škola Nereus 32. výtvarná súťaž (návrh plagátu) – Moje ľudské práva, Moje C/centrum vedy, Vták, Veľká praveká súťaž pre základné školy- 8.ročník celoslovenskej súťaže, tvorba Pravekého humorného komiksového príbehu, Máme radi šport, Dielo tvojich rúk 33. divadelné predstavenie v Bábkovom divadle v Žiline pre I. až V. ročník – Rozprávky H. CH. Andersena 34. Hravá fyzika II.  – výchovno-vzdelávací program 35. Škola v prírode pre štvrtákov – Krahule 36. Environmentálny kurz pre žiakov V. ročníka – Spoznajme prírodu – Vysoké Tatry, Ždiar 37. spolupráca s CPPP a P: program „Proforient“ – profesionálna orientácia žiakov VIII. a IX. ročníka 38. Projekt o dentálnej hygiene pre žiakov VIII. ročníka – Brusher 39. Dekanátne kolo Biblickej olympiády 40. medzinárodná súťaž – English Star (2. ročník projektu na škole) 
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41. Spolupráca s MAS Terchovská dolina – zapojenie sa do výtvarných súťaží, do projektu cezhraničnej spolupráce – Děti před oponou 2018– divadelné predstavenia, divadelný festival v Třanoviciach     Škola v prírode pre žiakov IV. ročníka  V školskom roku 2017/2018 sa 38 žiakov IV. ročníka zúčastnilo päťdňového pobytu v škole v prírode v penzióne Stred Európy - Krahule. Žiakom bola poskytnutého celodenná strava a pitný režim. Počas pobytu žiaci absolvovali turistické vychádzky, športové a tanečné hry, súťaže. Pracovali aj pod vedením animátoriek, mali zabezpečený animačný program – Kráľovstvo remesiel. Boli na výlete v Kremnici. Pedagogický dozor a výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali pani učiteľky: Mgr. Ľ. Brennerová, Mgr. J. Líšková, Mgr. A. Synáková.  Environmentálny kurz pre žiakov V. ročníka  V júni 2018 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili na Environmentálnom päťdňovom kurze – Hráme sa v prírode. Kurz sa uskutočnil v Penzióne Šafrán v Ždiari. Cieľom projektu bolo spoznávanie prírody Vysokých Tatier, pozorovanie kamzíkov, návšteva múzea, nočné pozorovanie hlodavcov, prednášky členov horskej služby, vysokohorská turistika, vodopád Skok, návšteva botanickej záhrady. Pedagogický dozor a výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali učitelia Mgr. E. Andelová, Ing. Ľ. Komperdová, Mgr. T. Bublík. Zdravotný dozor vykonávala pani Ľ. Porubčanská. § 2. ods. 2a)  Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania   Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku každého školského roka boli všetci žiaci poučení o správaní sa a o bezpečnosti pri práci v triedach, v odborných učebniach, na chodbách, na školskom dvore a v telocvični. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia predchádzalo vždy každej hromadnej školskej akcii, školskému výletu, exkurzii a pod.  Všetci noví a novoprijatí zamestnanci školy absolvovali pravidelné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane. Zamestnanci školy sú preškoľovaní podľa stanoveného harmonogramu. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa stanoveného harmonogramu, revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov , komínov a telocvičného náradia a zabezpečené je následné odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Pravidelne, raz za kalendárny rok, je nacvičovaná evakuácia žiakov a zamestnancov školy v prítomnosti bezpečnostného technika. Škola má zabezpečenú Povinnú zdravotnú službu (firma HASPO).  § 2. ods. 2b)  Voľnočasové aktivity: Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru Hravá angličtina pre 3. a 4. ročník Mgr. Mária Halečková Reading and Speaking pre 7. ročník Mgr. Mária Rafajdusová Šikovníček pre 1. až 4. ročník Mgr. Anna Nekorancová Mgr. Michaela Machynová Učíme sa kresliť pre 1. až 4. ročník Mgr. Anna Synáková 
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Kreatív pre 3. a 4. ročník Mgr. Jana Líšková Športový krúžok - florbal Mgr. Martin Marcinek Matematika pre deviatakov I. Mgr. Eva Andelová Redaktorský krúžok Mgr. Kristína Chobotová Športový krúžok pre 6. až 9. ročník Mgr. Martin Marcinek Pohybové hry pre 3. a 4. ročník Mgr. Katarína Dominiaková Tvorivé dielne pre 1. až 5. ročník Mgr. Jana Líšková Cvičenia z matematiky pre ôsmakov Mgr. Eva Andelová  Prírodovedný krúžok Mgr. Tomáš Bublík  Biologický krúžok pre 6. ročník Mgr. Zuzana Synáková, PhD.  Športovo – turistický pre 1. a 2. ročník Mgr. Monika Staňová  Zemepisno-turistický I.  RNDr. Igor Andel Zemepisno- turistický II. Mgr. Eva Andelová  Mladý záchranár Mgr. Katarína Dominiaková Hudobno-pohybový krúžok Mgr. Natália Martošová  § 2. ods. 2c), 2d) Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi, s verejnosťou  Spolupráca rodiny a školy je v našej škole na dobrej úrovni. V priebehu školského roka 2017/2018 bolo štyrikrát počas roka uskutočnené triedne rodičovské združenie, kde rodičia žiakov získali potrebné informácie o práci školy, triedy, ktorú navštevuje ich dieťa a o prejave a dosahovaných výsledkoch svojho dieťaťa. Dňa 12. septembra 2017 sa uskutočnilo plenárne rodičovské združenie, na ktorom rodičia zvolili dvoch zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku. V rámci zlepšenia vzťahov medzi učiteľmi a rodičmi, bol na pedagogickej rade odsúhlasený konzultačný deň, počas ktorého mohli rodičia prísť do školy a riešiť výchovné problémy, problémy s učením, poradiť sa pri výbere vhodnej strednej školy. Učitelia, po dohovore s rodičmi, riešili vzniknuté problémy i na mimoriadnych rodičovských stretnutiach alebo individuálne. S rodičmi našich žiakov participujeme v oblasti prípravy ich detí na život, no rodičia sú ochotní pomáhať škole i v rôznych iných smeroch, najmä finančne a tiež ako dozor pri exkurziách a iných aktivitách školy.V školskom roku 2017/2018 RZ pomohlo škole finančne pri organizovaní exkurzií, základného lyžiarskeho výcviku, základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, pri zabezpečovaní metodického a výukového technického materiálu pre školu, pri zabezpečovaní  cien a odmien pre žiakov pri rôznych súťažiach a darčekov pri príležitosti Mikuláša, Dňa detí a projektových dní. Z 2% daní sa zakúpil i nový nábytok do Školského klubu detí, knihy do školskej knižnice, tričká s logom školy pre žiakov.  Spolupráca školy s verejnosťou je realizovaná najmä prostredníctvom Rady rodičov, Rady školy a zriaďovateľa. Škola spolupracuje s obcou pri príprave kultúrnych programov. Žiaci našej školy pod vedením Mgr. Anny Synákovej a Mgr. Natálie Martošovej si pripravili veľmi pekné vystúpenie pri príležitosti Dňa seniorov (18.10.2017) a Dňa matiek, školská jedáleň zabezpečila na tento deň občerstvenie. V spolupráci s obcou sa uskutočnil i cyklus prednášok o triedení odpadu pre žiakov I. a II. stupňa v rámci obecného projektu na zabezpečenie komposterov pre každú rodinu. Žiaci získali nielen nové poznatky o danej problematike, ale na pamiatku i zošit a pero. Obec zabezpečila pre žiakov sladkosti na „Mikuláša“, Deň detí a odmenu pre najlepšieho žiaka školy. 
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  Dlhodobú a veľmi dobrú spoluprácu máme Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne, zapojili sme sa do environmentálneho projektu: Bocian biely, druhý ročník. Spolupracujeme so školami v našom regióne – ZŠ Gbeľany (matematická súťaž Sudoku, jazyková súťaž Krása umeleckého slova, so Základnou školou Dolná Tižina (súťaž Slovboj), so Spojenou školou Belá (športové súťaže, florbal, futsal, Belský borec terchovského regiónu), so Spojenou školou A. F. Kollára v Terchovej (športové súťaže, florbal, futsal, volejbal) a so Spojenou školou Belá - Základnou umeleckou školou Belá, ktorej poskytujeme priestory na výučbu v hudobných a výtvarných odboroch ako elokované pracovisko.  Pokračujeme v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou – mikroregión Terchová – žiaci 4. ročníka pod vedením Mgr. Anny Synákovej sa zúčastnili na projekte cezhraničnej spolupráce – Deti před oponou 2018 v Třanoviciach s vlastným divadelným predstavením.                        Záver: Vypracovala: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy    Vo Varíne   09.10.2018 


