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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 2018/2019 
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  .......2019 
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 2018/2019 
 

Vo Varíne ................2019  
         .................................................                                         .................................................  
               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 .........2019 
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 2018/2019 
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 2018/2019 
 
Vo Varíne ........2019    ............................................ 
                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 2018/2019 

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 

Bc. Iveta Grichová pedagogická asistentka učiteľa 

Mgr. Margita Vojteková učiteľka 5.- 9.roč. – SJL, RUJ 

Mgr. Branislava Babišová učiteľka 5.-9.roč.–  GEG,BIO,  ETV, TSV 

PaedDr. Elena Boleková učiteľka 5.-9.roč. – MAT, skrátený úväzok 

Mgr. Jana Mikolajová učiteľka 5.-9.roč. – DEJ, SJL, VYV 

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. Ján Holúbek učiteľ 5.-9. roč. – TSV 

RNDr. Iveta Ječmenová učiteľka 5.-9.roč. – GEG, ANJ, TECH, vedúca PK 

Ing. Ľubica Komperdová učiteľka 5.-9.roč. – TECH, MAT, INF, výchovná poradkyňa 

Mgr. Andrea Košútová učiteľka 5.-9.roč. – SJL,  NEJ, vedúca PK 

Mgr. Jana Líšková učiteľka 1.-4.roč., ANJ 

Mgr. Natália Martošová učiteľka 1.-4.roč., NEJ  

Mgr. Iveta Mahútová pedagogická asistentka učiteľa, vychovávateľka v ŠKD  

Mgr. Terézia Čupková vychovávateľka v ŠKD 

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 vychovávateľka v ŠKD 

Mgr. Monika Solárová učiteľka 1.-4.roč., ANJ 

Mgr. Monika Staňová učiteľka 1.-4.roč. 

Mgr. Anna Synáková učiteľka 1.-4.roč. 

Mgr. Tomáš Bublík učiteľ 5.-9.roč. – CHE, BIO  

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 

Mgr. Oľga Peciková odborný pracovník, špeciálna  pedagogička 

Bc. Stanislava Špiláková vychovávateľka v ŠKD  

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 2018/2019: 
 

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. Natália Martošová 
Koordinátor čitateľskej gramotnosti Mgr. Michaela Machynová – I. stupeň 

Mgr. Jana Mikolajová – II. stupeň 
Koordinátor finančnej gramotnosti PaedDr. Elena Boleková 
Koordinátor pre UNICEF 
Koordinátor pre ŠkVP 

Mgr. Kristína Chobotová 
Mgr. Mária Rafajdusová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  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  

Ľubomír Sečkár predseda  rady školy, za zriaďovateľa 

PaedDr. Tomáš Bublík za pedagogických zamestnancov ZŠ 

Miroslav Williger za zriaďovateľa 

Ing. Mária Hliníková za rodičov žiakov školy 

Mgr. Ing. František Pekara za zriaďovateľa 

PaedDr. Katarína Šutáková podpredseda rady školy, za zriaďovateľa 

Bc. Katarína Šušoliaková za pedagogických zamestnancov MŠ 

Darina Ťažká za nepedagogických  zamestnancov ZŠ s MŠ 

Mária Mikulová za rodičov detí materskej školy 

Ing. Gabriela Kalašová za rodičov žiakov školy 

JUDr. Zuzana Kucková za rodičov žiakov školy 

 

 

Rada rodičov 

Trieda Meno a priezvisko rodiča – člena výboru 
I.A Miroslava Androvičová 
I.B Barbora Janíčková 
I.C Veronika Škrobáková 
II.A Ing. Mária Hliníková 
II.B Mária Tomašová 
III.A Mária Mikulová 
III.B Zuzana Michaľaková 
IV.A Ing. Zuzana Bukovinská 
IV.B Ing. Gabriela Kalašová 
V.A Vladimír Staňo 
V.B Pavol Chabada 
VI.A Alexandra Tomová 
VI.B JUDr. Zuzana Kucková 
VII.A Mgr. Mariana Bohačiaková 
VII.B Mgr. Jana Chebeňová 
VIII.A Mgr. Dagmara Vojteková 
VIII.B Darina Ťažká 
IX.A Bc. Mária Melišová 
IX.B Miroslava Hliníková 
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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 2018/2019 navštevovalo školu 461 žiakov, 223 
chlapcov a 238 dievčat. 11 žiakov si plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Z celkové počtu 
žiakov bolo 441 žiakov z vlastného školského obvodu (55 žiakov z Krasnian, 16 žiakov z Nezbudskej 
Lúčky)  a 20 žiaci boli prijatí do školy mimo vlastného školského obvodu (Žilina- 3 žiaci, Dolná 
Tižina – 3 žiaci, Lysica- 2 žiaci, Temeš – 2 žiaci, Svit – 1 žiak, Kysucké Nové Mesto – 1 žiak, Teplička 
nad Váhom – 1 žiak, Belá – 1 žiak, Terchová – 1 žiak, Trenčianska Teplá – 1 žiak, Dlhé Pole – 1 žiak, 
Stráža – 1 žiak, Kotrčinná Lúčka – 1 žiak, Kamenná Poruba – 1 žiak) 
V školskom roku 2018/2019 boli otvorené 4 oddelenia ŠKD, počet detí v ŠKD k 15.09.2018 bol 103. 
Žiaci boli rozdelení do 19 tried.  
Údaje o rozdelení žiakov do tried: 
 

 
 
V školskom roku 2018/2019 bol počet  integrovaných žiakov - žiakov  so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  začlenenými v bežnej triede 31. Pre žiakov boli vypracované integrované 
výchovno-vzdelávacie plány, so žiakmi intenzívne pracovala špeciálna pedagogička a dve 
pedagogické asistentky učiteľa (úväzok 1,5). 
 
§ 2. ods. 1c) 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA  

Do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 bolo zapísaných  71 detí, o odklad povinnej 
školskej dochádzky na základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne a všeobecného 
lekára  požiadali rodičia 8 detí. V školskom roku 2019/2020 sa otvorili 3 prvé triedy. Do prvého 
ročníka nastúpilo 46 detí. 

          
Počet žiakov 

z toho 

          chlapci dievčatá 

Zapísaní 71 30 41 

Odklad 8 4 4 

Prijatí 58 26 32 

§ 2. ods. 1d) 

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 
18 20 

 
19 26 26 24 22 16 27 25 25 25 25 30 29 26 26 24 18 

z toho 

chlapci  
7 7 

 
7 13 10 12 12 13 14 13 13 12 13 15 14 12 12 13 11 

z toho 

dievčatá 
11 13 

 
12 13 16 12 10 13 13 12 12 13 12 15 15 14 14 11 7 

žiaci so 

ŠVVP 
0 1 

 
1 0 0 0 1 3 2 4 3 4 4 2 3 1 1 1 0 
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ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV KONČIACICH ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V  NAŠEJ ŠKOLE 

Školskú dochádzku v školskom roku 2018/2019 ukončilo v našej škole 45 žiakov. V školskom roku 
2018/2019 si na SŠ do 10.04.2018 podalo prihlášku 40 žiakov 9. ročníka, 6 žiaci 8. ročníka a 6 žiakov 
5. ročníka. Spolu bolo odoslaných 99 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:  

 6 žiakov 8.ročníka: –Bilingválne gymnázium T. Ružičku Žilina (3), Bilingválne gymnázium 
Sučany (1), OA- bilingválne štúdium Žilina (2) a Súkromné gymnázium –bilingválne štúdium 
Žilina (2)   

 1 žiak 9.ročníka: Bilingválne gymnázium Sučany (1) OA- bilingválne štúdium Žilina (1) 
Žiaci 5. ročníka mali záujem o štúdium na : Gymnázium Varšavská (6),  Gymnázium sv. Františka 
z Assisi (3) 
 
39 žiakov  9. ročníka bolo prijatých na SŠ (aj po odvolaní) po 1. kole PS. Dvaja žiaci sa zúčastnili aj 
2. kola PS a boli prijatí.  
 
 
Tabuľka Typy stredných škôl, na ktoré boli prijatí naši žiaci na školský rok 2019/2020 
 
 

Typ SŠ Celkový 
počet 
prihlášok 
na typ SŠ 

Škola Počet 
prijatých 
žiakov 

Gymnázia 24 

Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina 3 
Gymnázium Hlinská 29, Žilina 6 
Gymnázium sv. Františka, J.M.Hurbana 44, 01001 Žilina 1 
Gymnázium pri SŠ KP, Na Závaží 2, 010 01 Žilina 4 

Obchodná akadémia 8 
Obchodná akadémia sv. T. Akvinského, Vysokoškolákov 13, 
010 01 Žilina 1 

SPŠ 9 

SPŠ inf. technológií, Nábrežná 1325, 02401 Kysucke nové 
Mesto- technické lýceum(1), informačné a sieť. technol. (2) 3 

SPŠ stavebná Veľká okružná 25, Žilina –staviteľstvo 1 
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, 96001 Zvolen –prevádzka 
a ekonomika dopravy 1 

SOŠ 37 

SOŠ stavebná Tulipánová 2, Žilina –technik energetických 
zariadení budov(1)/murár2) 3 

SOŠ strojnícka, Športová 1326,  Kysucké Nové Mesto –
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení(2) 2 

SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, Žilina –mechanik-
elektrotechnik(2) 2 

SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 82, Žilina –potravinárstvo-
spracovanie mlieka(1)ekonomika pôdohospodárstva(1)  2 

Súkromná SOŠ podnikania, Saleziánska 18, Žilina  3 
SOŠ odevná pri SŠ, Hlavná2, Žilina – kaderník(2), kozmetik(2) 4 
SOŠ strojnícka pri SŠ, Československej armády24, 036 01 
Martin - programátor obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení(1) 

1 
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SOŠ dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina – autoopravár-
mechanik 1 

SOŠ elektrotechnická, Celiny 536, 03 315 Liptovský Hrádok- 
informačné a sieťové technológie (1) 1 

Zdravotnícke školy  
2 

Stredná zdravotnícka škola Žilina – asistent výživy 
 1 

 

Učebné odbory (3-ročné): 5 žiaci 

Študijne odbory (4-ročné): 35 žiakov 

Na duálne vzdelávanie boli prijatí 2 žiaci. 

 
 
Tabuľka Prijatí žiaci 5. ročníka a 8.ročníka na SŠ na školský rok 2019/2020 
 
Por. číslo Priezvisko a meno Trieda  Stredná škola 

1. Zimenová Sára 5.A Gymnázium,Varšavská cesta 1, Žilina 

2. Bieliková Terézia 5.B Gymnázium,Varšavská cesta 1, Žilina 

3. 
Kapasná Annamária 

5.A 
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. 
Hurbana 44, Žilina -8-ročná forma 

4.  
Porubčanská Vanesa 

8.A 
Bilingválne gymnázium Tomáša Ružičku, 
Žilina 

5.  
Komačková Alexandra 

8.A 
Bilingválne gymnázium Tomáša Ružičku, 
Žilina 

 

 

§ 2. ods. 1e) 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

Hodnotenie prospechu v II. polroku školského roka 2018/2019 
V školskom roku 2018/2019 prospeli všetci žiaci školy (461 žiakov, 12 žiakov si plnilo PŠD 
v zahraničí). Z toho bolo: žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním 237 (51,41 %). 
Žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre bolo 94 (20,39%). Žiakov, ktorí prospeli bolo 119 (25,81%).  
 
 

Celkový prospech 
1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

Počet % Počet % Počet % 

prospel s vyznamenaním       118 56,73 119 47,04 237 51,41 

prospel veľmi dobre           26 12,50 68 26,88 94 20,39 

prospel                       58 27,88 61 24,11 119 25,81 

neprospel                             

neklasifikovaný             6 2,88 5 1,98 11 2,39 

 
 

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 
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PŠD v 
zahraničí 

0 
 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10 

  
 

                  

Neklasifikovaní 0 
  0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prospeli 18 
20 

18 0 0 0 2 0 0 3 2 7 6 10 6 10 6 5 6 119 

Prospeli s 
vyznamenaním 

0 
0 

0 23 23 19 
 
16 

16 21 17 14 10 12 11 15 10 11 12 7 237 

Prospeli veľmi 
dobre 

0 
0 

0 2 2 5 3 9 5 5 8 7 7 8 8 6 9 6 4 94 

Spolu 18 20 19 26 26 24 22 26 27 25 25 25 25 30 29 26 26 24 18 461 

 
 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 1,17 1,00  1,00  1,00   1,00 1,00 1,00 abs. 

1.B 1,10 1,00  1,00  1,00   1,00 1,00 1,00 abs. 

1.C 1,44 1,00  1,06  1,11   1,00 1,06 1,00 abs. 

2.A 1,28 1,13  1,12  1,29   1,00 1,00 1,00 abs. 

2.B 1,40 1,04  1,16  1,12   1,00 1,00 1,00 abs. 

3.A 1,58 1,46 1,17  1,00 1,42 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 

3.B  1,76 1,67 1,24  1,29 1,48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 

4.A  1,80 1,56 1,52  1,72 1,68 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 abs. 

4.B 1,50 1,62 1,46  1,65 1,46 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 

 
Priemer 1,45 1,28 1,35 

 
1,07 1,42 1,28 1,00 

 
1,01 

 
1,00 

 
1,01 

 
1,00 

 
     abs. 

 
 

Trieda 

S
JL

 

A
N

J 

R
U

J 

N
E

J  

F
Y

Z
 

C
H

E
 

B
IO

 

D
E

J 

G
E

G
 

O
B

N
 

N
B

V
 

E
T

V
 

M
A

T
 

IN
F

 

5.A 1,56 1,72     1,28 1,16 1,32  abs. 2,04 1,04 

5.B 1,50 2,13     1,33 1,08 1,38  abs. 2,04 1,00 

6.A 2,21 2,04   1,67  1,88 1,75 1,54 1,00 abs. 2,42 1,63 

6.B 2,00 1,12   1,60  1,72 1,52 1,44 1,00 abs. 2,32 1,24 
7.A 2,21 2,34 2,19 1,92 2,00 1,97 1,59 1,93 1,72 1,00 abs. 2,21 1,66 

7.B 1,66 2,17 1,24 1,58 1,90 2,00 1,72 1,31 1,48 
1,00 abs. 

2,31 1,14 

8.A 2,58 2,15 2,36 1,75 2,31 2,31 1,96 1,65 1,69 1,00 abs. 2,54 1,31 

8.B 2,50 2,08 1,07 2,03 2,44 2,48 2,28 1,38 1,62 1,00 abs. 2,52 1,00 

9.A 2,17 1,70 1,27 2,33 1,87 1,65 1,65 1,57 1,61 
1,00 abs. 

2,17  
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Trieda 

S
JL

 

A
N

J 

R
U

J 

N
E

J  

F
Y
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C
H

E
 

B
IO

 

D
E
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G
E
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B
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N
B

V
 

E
T

V
 

M
A

T
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9.B 2,12 2,29 1,63 2,33 1,94 2,24 2,00 1,76 1,76 1,00 abs. 1,94  

priemer 2,08 2,05 1,63 2,04 1,97 2,11 1,74 1,51 1,56 1,00 abs. 2,25 1,25 
 
 

Trieda 

T
H

D
 

V
Y

V
 

H
U

V
 

T
S

V
 

5.A 1,00 abs. abs. 1,00 

5.B 1,00 abs. abs. 1,00 

6.A 1,04 abs. abs. 1,00 

6.B 1,08 abs. abs. 1,00 

7.A 1,00 abs. abs. 1,00 

7.B 1,00 
abs. abs. 1,00 

8.A 1,23 abs. abs. 1,00 

8.B 1,00 abs. abs. 1,00 

9.A 1,00 abs.  1,00 

9.B 1,00 abs.  1,00 

priemer 1,04 abs.  1,00 

 
Údaje o výsledkoch žiakov 9. ročníka dosiahnutých  v celoslovenskom Testovaní 9-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Údaje o výsledkoch žiakov 5. ročníka dosiahnutých  v celoslovenskom Testovaní 5-2018 
 

Základné údaje/Predmety 
 

MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy  
 

40 40 

Maximálny počet bodov v teste 
 

30 30 

Priemerný počet bodov školy 
 

20,00 18,70 

Priemerný počet bodov v SR 
 

18,90 18,70 

Priemerná úspešnosť školy v % 
 

66,70% 62,30% 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 63,10% 62,30% 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 
priemeru v % 

+3,6% 0,0% 
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Základné údaje/Predmety 
 

MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy 
 

48 48 

Maximálny počet bodov v teste 
 

30 30 

Priemerný počet bodov školy 
 

18,90 18,20 

Priemerný počet bodov v rámci SR 17,80 17,50 
Priemerná úspešnosť školy v % 
 

62,90% 60,60% 

Priemerná úspešnosť v SR – 
národný priemer v % 

59,30% 58,40% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy 
oproti národnému priemeru v % 

+3,6 +2,2 

 
 

Hodnotenie správania 

 

Správanie 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

Počet % Počet % Počet % 
veľmi dobré               199 95,67 244 96,44 443 96,10 
uspokojivé                 2 0,96 3 1,19 5 1,08 
menej uspokojivé                         
neuspokojivé                                   
neklasifikované             7 3,37 6 2,37 13 2,82 

 

 

 
 
Výchovné opatrenia 
 

 

Iné ocenenie – za najlepšieho žiaka v školskom roku 2018/2019 bol vyhlásený Šimon Hliník z IX.B 
triedy. Za najlepšieho matematika školy bol vyhlásený Šimon Hliník z IX.B triedy. Za celoročný 
projekt Prečítaný školský rok 2018/2019 boli odmenení 3 žiaci, Branislav Dominiak – VI.B, Erika 
Vráblová – IX.A a Júlia Chytilová zo VII.B. 
 
Dochádzka žiakov 

 veľmi dobré uspokojivé menej uspokojivé neuspokojivé spolu 

II. polrok 443 5 0 0 448 

 Pochvaly TU Pochvaly RŠ 
Iné             

ocenenia 
Napomenutia 

TU 
Pokarhania 

TU 
Pokarhania 

RŠ 
1. polrok 117 2 0 21 11 6 

2. polrok 196 9 5 17 24 12 

Spolu 323 11 5 38 35 18 
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Trieda 
Ospravedlnené VH  
(priemer na žiaka) 

Neospravedlnené 
VH (priemer na 

žiaka) 

Spolu vymeškané VH 
(priemer na žiaka) 

Počet žiakov  
s neospravedlnenou 

dochádzkou 
1.A 530 (29,44) 0 530 (29,44) 0 

1.B 469 (23,45) 0 469 (23,45) 0 

1.C 602 (33,44) 0 602 (33,44) 0 

2.A 679 (27,16) 0 679 (27,16) 0 

2.B 739 (29,56) 0 739 (29,56) 0 

3.A 1068 (44,50) 0 1068 (44,50) 0 

3.B 660 (31,43) 0 660 (31,43) 0 

4.A 978 (39,12) 0 978 (39,12) 0 

4.B 950 (36,54) 0 950 (36,54) 0 

5.A 1093 (43,72) 0 1093 (43,72) 0 

5.B 1033 (43,04) 0 1033 (43,04) 0 

6.A 1041 (43,38) 0 1041 (43,38) 0 

6.B 1320 (52,80) 0 1320 (52,80) 0 

7.A 1281 (44,17) 0 1281 (44,17) 0  

7.B 1503 (51,83) 0 1503 (51,83) 0 

8.A 1139 (43,81) 1(0,04) 1139 (43,81) 1 

8.B 1521 (60,84) 0 1521 (60,84) 0 

9.A 2375 (98,96) 0 2375 (98,96) 0 

9.B 992 (58,35) 0 992 (58,35) 0 

Spolu 19 973 (44,38) 1 (0,01) 19 974 (44,39) 1 
 
 

§ 2. ods. 1f) 

Činnosť školy v školskom roku 2018/2019 bola realizovaná podľa mesačných plánov školy a 
v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ VV a Š SR na školský rok 2018/2019. 
Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný  v 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročníku podľa inovovaného 
ŠkVP, podľa rámcových plánov a v súlade so ŠVP. Výchovno-vzdelávací proces v 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 INF PVC VYV HUV TSV NBV/ETV Spolu 

1.ročník 9 1 0 1 0 4 0 0 2 1 2 1 20+2 

2.ročník 9 2 0 2 0 4 0 0 2 1 2 1 20+3 

3.ročník 8 3 1 0 1 5 1 1 1 1 2 1 23+2 

4.ročník 8 3 2 0 2 4 1 1 1 1 2 1 25+1 

Spolu 31+4 6+3 3+0 3+0 3+0 16+1 2+0 2+0 6+0 4+0 8+0 4+0 88+8 

 

 

Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2: 
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Ročník S
JL

 

A
N
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E
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H
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V
 

H
U

V
 

T
S
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Spolu 

5.ročník 5 4 0 0 0 2 2 2 0 1 5 1 1 1 1 2 24+3 

6.ročník 5 4 0 2 0 2 1 2 1 1 5 1 1 1 1 2 25+4 

7.ročník 5 3 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 26+4 

8.ročník 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 27+3 

9.ročník 5 4 2 1 2 1 3 1 1 1 5 0 1 1 0 2 25+5 

Spolu 
24+

1 
15+

4 
6+
0 

6+
0 

5+
1 

7+
1 

6+
2 

6+
1 

4+
0 

5+
0 

21+
3 

4+
0 

5+
0 

5+
0 

4+
0 

10+
0 

127+ 
19 

 

§ 2. ods. 1g) 

Údaje o zamestnancoch  školy 

V školskom roku 2018/2019 pôsobilo na našej škole 34 pedagogických zamestnancov (28 
učiteľov, 4 vychovávateľky v ŠKD, 2 pedagogické asistentky učiteľa) a 1 odborný pracovník - 
špeciálna pedagogička. V školskom roku 2018/2019 pracovali s deťmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 1 pedagogická asistentka učiteľa na plný úväzok a 1 pedagogická 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 

 

§ 2. ods. 1h) 

Údaje o dosiahnutom kariérovom stupni pedagogických zamestnancov školy 

Kariérový stupeň začínajúci samostatný s 1. atestáciou s 2. atestáciou 
Pedagogický  
zamestnanec 

1 
 

15 9 8 

Odborný  zamestnanec 0 0 1 0 
  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických 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. 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 2018/2019 zapojili ďalej postúpili a našu školu úspešne reprezentovali žiaci  
v rôznych predmetových súťažiach, olympiádach, športových súťažiach, projektoch. 

 
Matematika  

 
Podľa  Plánu práce PK MAT – FYZ – INF – FIG predmetová komisia zapojila žiakov a 
zorganizovala pre žiakov: 
1. Súťaže 
a) zapojila žiakov do matematického korešpondenčného seminára MAKS (zodpovedná: Mgr. 
Andelová). Prostredníctvom úloh MAKSA a MAKSÍKA dávame žiakom šancu rozvíjať myslenie 
a kreativitu, úlohy pomáhajú rozvíjať čítanie s porozumením a učia žiakov  presnosti vo vyjadrovaní 
a zapisovaní odpovedí, učia  ich pracovať systematicky, plánovať a dodržiavať termíny, 
rozvíjajú návyky dôležité pre ďalšie štúdium.                                                                                                                                                     
- do súťaže sa prihlásilo:                                                                                                                                    
5. ročník – 3 žiaci (5.A -3 žiaci, vyučovala  Ing. Komperdová, z 5.B - 0 žiakov, vyučovala  PaedDr. 
Boleková)                                                                                                                                                    
6. ročník – 1 žiak (6.A – 0 žiakov, 6.B – 1 žiak, obe triedy vyučoval Mgr. Oslanec)                                                                                    
7. ročník – 7 žiakov (7.A – 6 žiakov, vyučovala Mgr. Andelová; 7. B – 1 žiak, vyučovala    Ing. 
Komperdová)                                                                                                                                         
8. ročník – 0 žiakov (obe triedy vyučovala PaedDr. Boleková)                                                                                                                                                    
9. ročník – 2 žiaci (obe triedy vyučovala Mgr. Andelová)                                                                                     
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, pracovné zošity a odmietajú zaplatiť štartovné, pretože súťaž 
nie je povinná.                                                                                                                                                        
2.Žiaci odosielajú odpovede  online. 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 bol za MaksiFrajera organizátorom Talentída, 
n.o. Bratislava vyhlásený Branislav Dominiak  zo 6.B – obsadil 114. -  118. miesto v SR (ocenený 

Druh vzdelávania Počet študujúcich Počet absolventov 

Adaptačné 2 2 

Špecializačné 1 0 

Funkčné 1 0 

Aktualizačné 6 5 

Vlastné aktualizačné 0 0 

Prípravné atestačné 2 2 

Inovačné 0 0 

Špecializačné inovačné 0 0 

Funkčné inovačné 1 1 

Kvalifikačné 2 0 



 16

fľašou, perom a zvárazňovačkou) a za MaksiHviezdu Lukáš Cvacho z 5.A – obsadil 104. – 105 . 
miesto v SR (ocenený hrou Shape by Shape a zvýrazňovačkou). Všetci zúčastnení dostali diplom 
a zvýrazňovačku.   
b) zapojila žiakov I. stupňa  a organizačne zabezpečovala matematický korešpondenčný seminár 
MAKSÍK (zodpovedná: Mgr. Andelová a triedne čiteľky v jednotlivých triedach)                                                                                                       
Do súťaže sme zapojili spolu 30 žiakov -  z 2. ročníka 14 žiakov, z 3. ročníka 7 žiakov, zo 4. 
ročníka 9 žiakov.                                                                                                                                                                                             
Z nich na konci školského roka od usporiadateľa boli odmenení za úspešné  zvládnutie a vyriešenie 
úloh v jednotlivých kolách počas celého školského roka vecnými cenami (hrami 4 IN A LINE, 
hrami 4 Seasons, kalkulačkami, hrami MONDO, hrami Vikingové v bouri, nálepkami, perami 
a zvýrazňovačkami) nasledujúci žiaci.                                                                                                             
Boli to z:                                                                                                                                                    
2.A – Eliška Synáková, Nina Šugárová,Aneta Ďurinová,                                                                                     
2.B – Aneta Ďurinová, Vanesa Chobotová, Viktória Skokanová ,                                                             
3.B – Ella Mikolajová, Veronika Michaľáková, Dominika Kapasná,                                                      
4.A – Ema Bukovinská, Martina Halečková, Katarína Michaľáková, Patrik Franek,  Rastislav 
Hošták, Stefanie Liptáková,                                                                                                                     
4.B – Peter Murajda.                                                                                                                                      
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) zapojila žiakov do matematicko – fyzikálnej súťaže Náboj Junior (23.11.2018). Našu školu 
reprezentovalo 4 – členné družstvo v zložení Tomáš Málik (9.B), Šimon Hliník (9.B), Erik Vanžura 
(9. A), Ondrej Blaško (8.A). Stali sa úspešnými riešiteľmi. 
e) zorganizovala 29.11. 2018 pre žiakov 2. – 4. ročníka vedomostnú súťaž VŠETKOVEDKO 
(zodpovedná za organizáciu súťaže: Mgr. Andelová a príslušné triedne učiteľky 2. – 4. ročníka) 
Súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov: 2. ročník –11 žiakov; 3.ročník – 6 žiakov; 4. ročník – 11 žiakov 
Úspešnými riešiteľmi sa stalo 14 žiakov.  Všetci zúčastnení žiaci dostali diplom a ceruzku, úspešní 
riešitelia boli odmenení aj hodnotnými vecnými cenami (mini LEGO, hra Krysí válka, hra 
Krečkovaná, hra Noemova archa).  
Boli to z:                                                                                                                                                         
2.A (3 žiaci) – Eliška Synáková, Mariana Kubíková, Karina Brežná                                                                                                    
2.B (3 žiaci)-  Kristína Mičová, Júlia Pallová, Viktória Skokanová                                                                           
3.A (3 žiaci)- Jakub Repáň, Christián Groma, Tomáš Cingeľ,  
4.A (4 žiaci) – Ema Bukovinská, Patrik Franek, Martina Halečková, Stefanie Liptáková,  
4.B (1 žiak) – Šimon Rafajdus 
 
Za Všetkovedka školy bol organizátorom súťaže (Talentída, n. o. Bratislava)  v školskom roku 
2018/2019 vyhlásený žiak 3.A triedy, Jakub Repáň. Umiestnil sa na 19. mieste v rámci SR. 
V rámci školy dosiahol najlepší percentil (96,65%), tz. predbehol vo svojej kategórii najväčšie 
percento súťažiacich.  
 
f) zapojila žiakov do matematickej súťaže GVOBOJ (jesenné kolo) -9.11.2018 , ktorú usporadúvajú 
študenti Gymnázia Veľká Okružná v Žiline pod záštitou pani profesorky Sadloňovej. Súťažilo 35 
družstiev z celého Žilinského okresu. Našu školu reprezentovalo družstvo, ktoré tvorili Tomáš 
Málik (9.B), Šimon Hliník (9.B), Erik Vanžura (9.A) a Ondrej Blaško (8.A).Obsadili krásne 10. 
miesto. 
g) zorganizovala školské kolo Pytagoriády (zodpovedná: Mgr. Andelová a príslušní vyučujúci 
MAT)                                                                                                                                                  
V jednotlivých triedach v dňoch12.12.2018 (3.,4.,5. ročník) a  13.12.2018 (6. – 8. ročník) súťaž 
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zrealizovali vyučujúci MAT.  Úlohy riešilo spolu 149 žiakov z II. stupňa, úspešných riešiteľov bolo 
33 žiakov (za 6. ročník Mgr. Oslanec vyhodnotenie neodovzdal). 
 
Za jednotlivé ročníky na II. stupni sa zúčastnilo:  
5. ročník          počet žiakov: 45           úspešných riešiteľov: 15 
6. ročník          počet žiakov:  0            úspešných riešiteľov: 0 
7. ročník          počet žiakov: 57           úspešných riešiteľov: 8 
8. ročník          počet žiakov: 47           úspešných riešiteľov: 10 
 
Do okresného kola ( uskutočnilo sa 26. a 27. marca 2019) boli navrhnutí nasledovní žiaci:                               
5. ročník (8 žiakov): Pavlína Zakopčanová, Samuel Ponechal, Filip Rechtorík, Annamária Kapasná, 
Nikolas Šušoliak, Sára Zimenová, Anna Ovečková, Terézia Bieliková, 
 6. ročník (0 žiakov): ---               
7. ročník (8 žiakov):  Martin Kysela, Martin Synák, Júlia Chytilová, Kristína Markotánová, Andrea 
Svobodová, Anna Chmeliarová, Katarína Chobotová, Matúš Bobáň, 
Ondrej Blaško, Jakub Šťastný 
8. ročník (8 žiakov): Ondrej Blaško, Tomáš Prieložný, Marián Sedúch, Vanesa Porubčanská, 
Daniel Ťažký. 
Z pozvaných žiakov v okresnom kole Pytagoriády nebol z II. stupňa úspešný žiaden žiak. 
 
 h) pripravila 2. kolo súťaže Sudoku  - jarnú časť 19.03 – 20.03.2019 (zodp. Mgr. Oslanec) 
Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií – mladší žiaci a starší žiaci. Najlepší riešitelia boli pozvaní dňa 
23. 03. 2019 do Gbelian do regionálneho kola. Boli to Nikolaj Pažický, Sofia Zelinová. V I. 
kategórii (7. roč.)  získala Sofia Zelinová (7.B) 3. miesto, v II. kategórii (8. roč.) získal Nikolaj 
Pažický (8.A) 1. miesto.   
                                                                           
i ) zorganizovala medzinárodnú matematickú súťaž  KLOKANKO, KLOKAN 21.03. 2019 
(zodpovedná: Mgr. Andelová). Vyhlasovateľom medzinárodnej súťaže Matematický klokan je 
asociácia Kangou-rou sans frontiéres (Klokan bez hraníc) so sídlom v Paríži. Usporiadateľom 
súťaže v Slovenskej republike je TALENTÍDA, n. o.,Bratislava. Jej hlavným poslaním je  
propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, umožniť žiakom 
súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje 
schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. 
 
Úlohy súťaže na našej škole riešilo  136 žiakov (z I. stupňa 65 žiakov, z II. stupňa 71 žiakov). 
Úspešní riešitelia spolu 33 žiakov – z toho - I. stupeň 23 žiakov, II. stupeň 10 žiakov. 
 
prihlásení/úspešní riešitelia: 
 
1. ročník: 25 žiakov/15 úspešných riešiteľov –1.A (10): Oliwer Bohačiak,  Jakub Malíček, Sofia 
Šutková, Dorota Lopušanová, Sofia Tarabová, Timea Staňová, Peter Špankovič, Mário Miho, 
Kristína Huráková, Rudolf Kubík; 1.B (2): Michaela Šugárová, Denis Tichák; 1.C (3): Mária 
Svobodová, Zuzana Prieložná, Nela Čepelová, 
2. ročník: 19 žiakov/4 úspešní riešitelia – M. Cvachová (2.A), Aneta Ďurinová (2.B), Matúš Hliník 
(2.B), Alexander Hurka (2.B), 
3. ročník: 10 žiakov/1 úspešný riešiteľ – Veronika Ovečková (3.A), 
   
4. ročník: 11 žiakov/3 úspešní riešitelia–Stefanie Liptáková (4.A), Katarína Michaľáková (4.A),  
Ema Bukovinská (4.A), 
5. ročník: 12 žiakov/ 1 úspešný riešiteľ – Terézia Bieliková (5.B), 
6. ročník: 8 žiakov/ 1 úspešný riešiteľ – Matúš Krajčík (6.B), 
7. ročník: 21 žiakov/2 úspešní  riešitelia –Adam Verčík (7.A), Martin Synák (7.A), 
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8. ročník: 9 žiakov/ 2 úspešní riešitelia – Ondrej Blaško (8.A),Tomáš Prieložný (8.B) 
Šimon Hliník, Tomáš Málik (8.B), 
9. ročník: 21 žiakov/ 4 úspešní riešitelia – Tomáš Málik (9.B), Adam Adamčík (9.B), Slavomír 
Sagan (9.B), Šimon Hliník (9.B). 
 
Za školského šampióna v riešení úloh KLOKANKA, KLOKANA  v školskom roku 2018/2019 
bol organizátormi (Talentída, n. o. Bratislava) určený žiak 9.B triedy, Tomáš Málik (dosiahol 
úspešnosť 90,8 %). Obsadil 37. – 47. miesto v rámci Slovenska. 
Všetci zúčastnení žiaci dostali účastnícky diplom a zvýrazňovačku, úspešní riešitelia boli odmenení 
aj hodnotnými vecnými cenami (LED náramkami, šatkami s logom Klokana, zábavnými perami, 
logickými hrami Domino).  
 
j ) IQ olympiáda (zodpovední vyučujúci MAT v jednotlivých triedach II. stupňa) 
V dňoch 08.04. – 12.04. 2019 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. Test riešilo 29 žiakov z 5. -9. ročníka školy. Do regionálneho kola - 
semifinále podľa pravidiel organizátora Mensa Slovensko nepostúpil žiaden žiak. 
 
2.Celoslovenské testovania a merania: 
 
a) skúšobné testovanie žiakov 8. ročníka  KOMPARO 2018 /2019  z matematiky (testovaných bolo 
26 žiakov z 8.A a 23 žiakov z 9.B)  - 15.11.2018 
 
Dosiahnuté výsledky: 
celoslovenský priemer:  60,6  % 
priemer školy:                51,7  % (-  8,9 % oproti Ø v SR) 
8.A dosiahla:                   49,2 %  ( - 11,4 % oproti Ø v SR ; vyučujúca PaedDr. Boleková) 
8. B dosiahla:                  54, 5 % ( - 6, 1   % oproti Ø v SR; vyučujúca PaedDr. Boleková) 
Celkové hodnotenie: 
Škola bola testovaná v 8 indikátoroch, mohla získať 80 bodov.Získali sme 29 bodov, čo je 36,3  % 
z maxima.Lepšie skončilo 81,7 % škôl, horšie skončilo 18,3  % škôl. 
 
b) skúšobné testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2018/2019 z matematiky                                   
(testovaných bolo 23 žiakov z 9.A a 17žiakov z 9.B) - 15.11.2018 
 
Dosiahnuté výsledky: Trieda 9.A: 
celoslovenský priemer:  60, 3 % 
priemer školy:                59, 3 % (- 1 % oproti Ø v SR,) 
priemer triedy 9.A:        58,3 % ( - 2%  oproti Ø v SR, vyučujúca Mgr. Andelová) 
 
Dosiahnuté výsledky: Trieda 9.B: 
celoslovenský priemer:  60, 3 % 
priemer školy:                59, 3 % (- 1 % oproti Ø v SR) 
priemer triedy 9. B:        60,  6 % ( + 0,3 %  oproti Ø v SR vyučujúca Mgr. Andelová)) 
 
Celkové hodnotenie: 
Škola bola testovaná v 9 indikátoroch, mohla získať 90 bodov.Získali sme 48 bodov, čo je 53,3  % 
z maxima. Lepšie skončilo 61,4  % škôl, horšie skončilo 38,6 % škôl. 
 
c) testovanie žiakov 5. ročníka (21. 11.2018)  
 
Priemerná úspešnosť v SR (národný priemer) bola  59,3 %, priemerná úspešnosť školy bola 62,9 % 
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Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol  +3,6 % 
Najvyššiu úspešnosť v matematike dosiahla Annamária Kapasná a Sára Zimenová (93.3%).   
 
d) testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky Testovanie 9  - 2019 sa uskutočnilo 21.03.2018 
celoslovenský priemer:  63,1  %  
priemer školy:                66,7 %.  
rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol + 3,6 %.      
priemer triedy 9.A: 64,8 % ( + 1,7 % oproti národnému priemeru, vyučujúca Mgr. Andelová) 
priemer triedy 9.B: 69,2 % ( + 6,1 % oproti národnému priemeru, vyučujúca Mgr. Andelová) 
Najvyššiu úspešnosť v matematike dosiahol  Šimon Hliník  z 9. B (100 %). 
 
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 2018/2019  žiaka 
9. 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 
 
Od 12. novembra do 16.novembra 2018 sa na našej škole uskutočnila online medzinárodná 
informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a 
komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž iniciovala v deťoch využívanie IKT, 
intenzívnejšie a kreatívnejšie používanie moderných technológií pri učení sa.  
Súťaže sa zúčastnilo 140 žiakov 2. až 9. ročníka a súťažilo sa v kategóriách:  

 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ) – 22 žiakov 
 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ) – 49 žiakov 
 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ) – 29 žiakov 
 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ, tercia, kvarta) – 40 žiakov 

16 najúspešnejších  žiakov získalo diplom. Teší nás, že 5 žiakov je z novej kategórie Drobci.                                                         
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Úspešnými riešiteľmi  sa stali a diplom od organizátora súťaže získali:    
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 
 
Plán práce finančnej gramotnosti bol skoncipovaný na základe Národného štandardu finančnej 
gramotnosti, vychádzal z  Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2018/2019 
a  ŠkVP. Počas školského roka sme pracovali s  metodickými materiálmi: Pracovné listy k finančnej 
gramotnosti a PPT prezentácie. Vhodnými aktivitami sme splnili ciele: poznať fungovanie 
jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,                                                                                                                              
- pochopiť otázky bohatstva a chudoby,                                                                                                                                                                         
-  poznať hodnotu peňazí,                                                                                                                              
- poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov,             
-  poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb.  
 
 
 
 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu,  
                         Zdravý životný štýl, Boj proti detskej obezite 
 
Na našej škole má Výchova k manželstvu a rodičovstvu interdisciplinárny charakter, pretože sa 
dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické, 
psychologické i sociologické poznatky a aspekty o dospievaní, sexualite, o sociálnych vzťahoch a 
ich hodnote v ľudskom živote, ktoré sme sa snažili i počas tohto školského roka začleniť do svojho 
programu. 
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Ciele vytýčené v pláne činností koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu boli uskutočnené 
nasledovne : 
V septembri 2019 - Deň prvej pomoci 8.9. a  Deň ústneho zdravia 12.9. sme prepojili do jedného 
bloku a v rámci ročníkov sa uskutočnili aktivity, ktoré rozvíjali a utvrdzovali  doterajšie detské 
vedomosti o nové poznatky a skúsenosti s týmto zameraním. Prostredníctvom rozprávania 
a praktických aktivít sa deti dozvedeli o tom aké dôležité je vedieť a poskytnúť prvú pomoc 
a o prevencii a hygiene zachovania zdravia ústnej dutiny./  prezentácia internetových poznatkov, 
čítanie textov s danou tematikou, výtvarné práce, praktické aktivity a pod.  

24.09. Deň Eura – deti sa na hodinách matematiky, v ŠKD  hravou formou zoznamovali 
s funkčnou podstatou peňazí. / hra: v obchode,  šetrím, míňam, darujem, spoznávali, strihali, lepili 
euromince, predávali, kupovali, hra v  banke, poisťovni.../ 
Október 2019 - Téma zdravia patrí medzi priority dnešného človeka a preto sme v tomto mesiaci 
zaradili do našich činnosti pripomenutie Svetového dňa duševného zdravia  10. októbra. Každá 
trieda mala možnosť sa obliecť do jednej pozitívnej a výraznej farby.                     

Pešibus18.10 a  Týždeň zdravej výživy /15. - 19.10.2018/. Hovorme o jedle, výstava ovocia 
a zeleniny...                                                                                                                             
K zdravému životnému štýlu prispeli aktivity púšťania šarkanov / ŠKD, TSV/.     

Pripravili a uskutočnili sme kultúrne  vystúpenia v kinosále pre seniorov Varína  i a v Dome 
Alžbetínum/24. a 25.10. 2018/. Pripravili sme výstavku tematických prác pri vstupe do kinosály 
s témou Moji starí rodičia.                                                                                

November 2019 – aktivity v tomto mesiaci nadväzovali na tému Rodina / stvárňovali na VYV 
rodinné portréty, fotografie. Na Občianskej výchove sa realizuje rodinná výchova, vývin vzťahov 
medzi pohlaviami, požiadavky na charakterové vlastnosti partnera, problematika uzatvorenia 
manželstva a pod. V učive občianskej náuky sa v študijných odboroch preberá problematika 
vzťahov v rodine, vzájomnej zodpovednosti partnerov voči sebe navzájom i zodpovednosti za 
výchovu detí, funkcie a úlohy rodiny, zodpovednosť za vlastné zdravie a zdravie svojich detí. /                                                                                                                            
Na triednických hodinách si žiaci  pripomenuli Dohovor o právach dieťaťa, ktorý bol v tento deň 
prijatý.                                                                                                                                              
December 2018 - mladší žiaci písali list Ježiškovi, pripravovali vianočné pozdravy, mikulášske 
čiapky, pripomenuli sme si symboly Lucii, zapojili sa do súťaže Vianočná pohľadnica- v školskej 
knižnici sa zorganizovala výstava vianočných pohľadníc.  

Žiaci pod vedením pedagógov pripravili vystúpenia do vianočného programu – adventný koncert 
Pôjdeme my Ježiškovi hrať. Pod pôsobením hesla  Šťastný si vtedy, keď urobíš niečo pre iných 
naplnili svoj  zámer a adventný koncert urobil veľa ľudí šťastnými. Ďalší význam koncertu  spočíval 
v tom, že výťažok vstupného žiaci darovali na liečbu Michala Ripela, bývalého žiaka školy. 
Uskutočnili sme aj akciu Červené stužky 1.12., ktorou sme vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi 
chorými na AIDS. Zapojili sme sa do vianočnej zbierky Unicef 2018, v rámci celoročného 
projektu od 10.12. do 14.12. 2018 žiaci mohli prispieť a pomôcť deťom trpiacim podvýživou 
v Afrike.  

Január 2019-  prvé novoročné dni v škole boli popretkávané novoročnými prianiami a želaniami. 
Učili sa slušne správať, byť pozorní voči druhým, vymýšľali komplimenty... /SJL/    V zdravom tele 
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- zdravý duch alebo Veselý začiatok nového roka žiaci v rámci tried uskutočnili telovýchovné 
aktivity lopárovanie, bobovanie sa  na Majerčíkovom kopci. V ŠKD stavali snehuliakov, bunkre, 
snehové stavby. 30. januára 2019 sa uskutočnilo fašiangové  posedenie pre jubilantov z obce.    

Február 2019 -  uskutočnil sa Týždeň priateľstva, valentínska pošta.  

Marec  2019 - akcia Víkend neprečítaných kníh, vedomostného kvízu o knihe...    

21.3. Svetový deň Downovho syndrómu sa žiaci  zapojili tzv. ponožkovou výzvou - "Byť odlišný je 
normálne". A tak prispeli ku  zvýšeniu povedomia ľudí o Downovom syndróme.   

25. 3. je  Deň počatého dieťaťa. Aj tento rok sme si pri tejto príležitosti pripli bielu stuhu aby   sme 
si uctili nenarodené deti, ktorá niesla v sebe nádych zodpovednosti a dôstojnosti. 
Apríl 2019 – 2.4. sme sa pripojili k celosvetovej kampani „Vysvieťme  to na modro !“ Modré 
svetlo, farba  pomáha zacieľuje  pozornosť verejnosti na autizmus. Pri tejto príležitosti sme 
vyzdobili priečelie školy modrým srdcom v dlaniach a žiaci vyjadrili podporu autistom a ich 
blízkym aj tak, že sa v tento deň obliekli do modrých farieb. Mladší žiaci maľovali ,,Modrý svet“. 
Učili sa o tom, že treba handicepovaným ľuďom okolo nás pomáhať. 
 
V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo stratégie prevencie a kriminality bola 9.4.  
uskutočnená beseda s príslušníčkou policajného zboru. Oboznámila žiakov ôsmeho ročníka s 
trestným právom a ich trestnoprávnou zodpovednosťou.  
Poradila čomu sa majú žiaci v živote vyvarovať a vyhnúť, hovorila o trestných činoch, ktoré  v 
trestnom registri zostanú zaznamenané navždy. Ozrejmila žiakom, že sú trestnoprávne zodpovední 
od 14 rokov a zodpovednosť za priestupky majú od 15 rokov. 
Naše zdravie sme podporili i  ,,Pešibusom“. Tradične sme v apríli uskutočnili na hodinách 
slovenského jazyka a literatúry  Týždeň hlasného čítania, zamerané na rôzne témy, nevynímajúc 
tému ochrany prírody.                                                                              
Máj 2019 - 5. mája 2019 sa v našej obci uskutočnila oslava Dňa matiek,  pri  ktorom sa 
prezentovala naša škola kultúrnym programom. Žiaci potešili  mamičky a babičky básňami, 
piesňami, tančekom a hrou na heligónku.                                                                                                          
V ŠKD sa deti zahrali na malé mamy pri čo sa venovali téme starostlivosti o malé dieťa.                                  
Od 21. 5. 2019 do 23. 5. 2019 prebiehala zbierka MODRÝ GOMBÍK . Žiaci pomohli svojim 
príspevkom  deťom na východnej Ukrajine.                                                                                
30.5. sa žiaci našej školy po 2-krát zúčastnili prehliadky Naše talenty v mestskom divadle 
v Žiline, podujatie zastrešovala Matica slovenská v Žiline.  
Jún 2019 - MDD deti oslávili svoj deň  3.6. prepojený s didaktickými hrami a účelovými cvičeniami 
so sladkým darčekom. Tretiu júnovú nedeľu sme si pripomenuli Deň otcov rozhovormi v rámci 
triednych kolektívov a prípravou drobných darčekov a vyznaní.  
10.6. žiaci 3. A 4. ročníka navštívili dopravné ihrisko v Krasňanoch, kde sa učili zodpovednosti 
za seba a svojho správania na cestách.                                                                                          
20.6. sa žiaci zúčastnili koncertu Zem spieva – zameraný bol na ľudové tradície a piesne 
a vyzdvihnutie morálneho  odkazu našich predkov.                                                                
V zdravom tele, zdravý duch- toto heslo sa nieslo v povedomí v dňoch 26. a 27. júna, kedy sa 
uskutočnili športové dni školy. Žiaci si overili schopnosť  súťaženia fair- play, priateľstva i zdravej 
rivality.                                                                                                                                         
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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 2018/2019 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 . 

• 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. 
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 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 2018/2019 

Uskutočnené aktivity v 1. polroku 2018/2019 
• Detská rozprávková Žilina - 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Detská rozprávková 

Žilina v II. kategórii získala žiačka Terezka Bieliková z 5.B. 

• Školské kolo Olympiády zo SJL – vyhodnotenie v prílohe . 

     Aj v tomto školskom roku talentovaní žiaci našej školy súťažili v školskom kole Olympiády zo 
slovenského jazyka a literatúry kategórie C. Svoje vedomosti z materinského jazyka a literatúry si 
porovnali štyria žiaci 8. ročníka a jedenásti žiaci 9. ročníka. Takmer všetci súťažiaci preukázali 
výborné vedomosti pri teste z gramatiky, pravopisu a literatúry, preto sa rozhodujúcimi činiteľmi pre 
víťazstvo stali  zručnosti práce pri transformácii textu. 

1.miesto: Šimon Hliník, 9.B 

2. miesto: Juraj Kucka, 9.A   

3. miesto: Ondrej Blaško, 8.A   

        

• Školské kolo Šaliansky Maťko, účasť v okresnom kole 

Umiestnenie v školskom kole: 
 1. miesto - Branislav Dominiak - 6.B 
2. miesto - Júlia Chytilová - 7.B 
 3. miesto - Peter Bitušík - 6.A 
Do okresného kola postúpil Branislav Dominiak zo 6.B triedy, ktorý nezískal žiadne umiestnenie. 
Okresné kolo sa uskutočnilo sa 28.01.2019 v Žiline. 
 

• Záložka do knihy spája školy  

     Už po deviatykrát sme sa ako škola zapojili do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája 
školy. Tento rok na tému  Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. 

     Touto jednoduchou formou nadväzujeme kontakty s novými školami na Slovensku a súčasne 
motivujeme žiakov k čítaniu prostredníctvom výroby záložiek, ktoré odrážajú motívy alebo krátke 
príbehy z kníh, ktoré žiakov pri čítaní zaujali a chcú sa s nimi podeliť s inými. Na stvárnenie témy 
žiaci využívajú rôzne techniky, no stále drží prím maľba pastelkami. Všetky záložky, ktoré odosielame 
žiakom družobnej školy sú zalaminované, čo im dodáva punc kvality a originality. Každá záložka je 
označená základnými údajmi o našej škole, ktoré môžu žiaci z družobnej školy využiť na kontakt 
s našimi žiakmi. 
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     Tento rok sa našou priateľskou školou stala Základná škola v Kluknave. Kluknava je obec na 
Slovensku v okrese Gelnica. Nachádza sa v centre Spiša. Leží v Kluknavskej kotline, ktorá je súčasťou 
Hornádskej kotliny. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, 
ktorý obcou preteká. 

     Dúfame, že sa naše záložky žiakom z východnej časti Slovenska budú páčiť a poslúžia im nielen 
ako darček, ale i milá spomienka na žiakov zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne. 

• Medzinárodný deň školských knižníc 

     Aj tento rok  sme sa pridali k stovkám iných škôl na Slovensku, aby sme prostredníctvom tvorivých 
aktivít zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 
k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Téma tohtoročného podujatia 
znela  „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. 

     Nášmu podujatiu sme dali názov Spoznajme sa navzájom - veselo i vážne. Aktivity sme vyberali 
tak, aby sme naplnili náš cieľ - spoznať krajinu našich susedov, jeho jazyk, kultúru, históriu, 
zaujímavé miesta  a pripomenúť si 100 rokov od vzniku prvej spoločnej republiky. Nechceli sme, aby 
išlo len o formálne informácie, ale aby žiaci nazerali na Českú a Slovenskú republiku očami 
súčasného moderného človeka prostredníctvom aktivít, ktoré budú pre nich obohatením a súčasne i 
príjemnou zábavou. Snažili sme sa o to, aby činnosť bola veľmi pestrá a každý žiak si našiel to, čo sa 
mu páči. Z aktivít boli pripravené: 

• porozumieť slovám českej hymny a zvládnuť jej melódiu, 

• vlajka ako symbol štátnosti, 

• vytváranie slovensko-českého obrázkového slovníka, 

• vyhľadávanie informácii spojené s riadenou diskusiou z Magazínu N - mimoriadne číslo: 100 
ČSR Čo nám ostalo - o odkaze Československa, ktorý prežíva dodnes, 

• sledovanie rozprávok a filmov v originálnom českom znení s dodatočným objasnením 
významu neznámych slov pomocou slovníkov, 

• talentová súťaž o najlepšie zvládnutú českú polku, 

• postery  

• Velikáni Čiech a Slovenska z oblasti histórie, kultúry, športu, vedy, techniky, 

• Najkrajšie miesta Čiech/Slovenska, 

• výstava pohľadníc a výtvarných prác žiakov, 

• vytváranie modelov robotov (odkaz na K. Čapka, ktorý slovo uviedol do života), 

• interview: cudzinec, t .j. Čech je zvedavý, ako vyzerá život na Slovensku - práca so slovami 
v češtine a slovenčine, rozdielnosť prízvukov a melódie viet, 

• spoznávame Českú republiku cez zážitky spolužiakov, ktorí majú české korene. 

 Celému dňu dominovalo podujatie, ktoré sme nazvali Ako poznáš český jazyk. Podujatie malo 
charakter súťaže.  Sily si merali zástupcovia 6., 7., 8., 9. ročníka ako tím zložený z troch súťažiacich. 
Súťažiaci si vyberali otázky z ôsmich oblastí rozdelených bodovo podľa náročnosti. 

Konečné poradie tímov: 

• miesto - 8.ročník: Jakub Šťastný, Marek Svoboda, Marián Sedúch 

• miesto - 7.ročník: Jakub Staňo, Noemi Roman, Branislav Williger 

• miesto - 9.ročník: Tomáš Málik, Patrik Dziásek, Júlia Martyneková 

• miesto - 6.ročník: Branislav Dominiak, Katarína Vojteková, Lukáš Kostelný 
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• Chodenie Lucií – Každoročne 13. decembra chodia v našej škole Lucie. Akciu organizuje 

Mgr. Vojteková so žiačkami 8. ročníka. Žiačky 9.A a 9.B sa akcie rady zúčastňujú a aj tento 

rok sa predstavili v peknom hudobnom pásme venovanom ľudovým zvykom a tradíciám. 

• Pôjdeme my Ježiškovi hrať - vianočný program pripravila 19. decembra Mgr. Vojteková v 

spolupráci s vyučujúcimi 1. a 2. stupňa. V programe sa predstavili žiaci 1. a 2. stupňa, ktorí 

so svojimi pani učiteľkami pripravili krásne pásmo vianočných zvykov a tradícií. Program v 

sebe niesol myšlienku radosti, veselosti, ale i pokoja, mieru, pokory a úcty k novorodeniatku, 

ktoré sa stalo spásou pre náš svet. 

     Vianočný program mal i charitatívny rozmer. Všetky vyzbierané peniaze boli odovzdané 
Michalovi Ripelovi, chlapcovi, ktorému sa v krátkom okamihu zmenil život o 180 stupňov a 
nikdy už nebude taký, ako bol predtým.  
• Projekty – projekty  budú realizované priebežne v 2. polroku podľa Plánu práce. 

• Detský čin roka – žiaci 6. – 9. ročníkov na hodinách OBN čítali príbehy a hlasovali za tie, 

ktoré sa im najviac páčili.  

• Október, mesiac úcty k starším - projektové aktivity realizované na hodinách OBN. 

• UNICEF - aktivity prebiehajú počas celého školského roka. 

• Vynálezy z dejín ľudstva - aktivity prebehnú v marci. 

• Dejepisná olympiáda - školské kolo sa konalo 12.12. - 13.12. 2018. 

 Do okresného kola, ktoré bude 14.02.2019 postúpili títo žiaci:   
Šimon Hliník, Tomáš Málik - 9. ročník 
Marek Svodoba a Erika Vráblová - 8.roční 
Adam Verčík a Júlia Chytilová - 7.ročník 
Branislav Dominiak -  6 ročník 
 

Výsledky polročných písomných prác: 

Trieda Priemer % úspešnosti 

5.A 2,21 77,68 

5.B 1,86 82,10 

6.A 1,89 74,97 

6.B 2,04 79,53 

7.A 2,41 71,70 

7.B 2,83 64,45 

8.A 2,34 74,53 

8.B 2,22 82,77 

9.A 2,63 69,64 

9.B 2,58 66,81 

 

• Aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti 

     Z plánu aktivít na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti sme v 1. polroku realizovali tieto 
akcie: 

• Hodiny SJL realizované v školskej knižnici 

• Literárne súťaže  

• Hodiny hlasného čítania  

• Hodiny tvorivého písania 
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• Rozhlasové literárne relácie 

• Projekty pri príležitosti významných spisovateľov, literárnych sviatkov, prezentácie 

• Literárne exkurzie 

• Projekt „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 

• Projekt „Záložka do knihy spája školy“ 

• Objednávanie kníh prostredníctvom ALBATROSU, KMČ 

 
Uskutočnené aktivity v 2. polroku 2018/2019  

 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín – školské kolo sa uskutočnilo 7. februára 2019.  

Výsledky: 
2. kategória v prednese poézie: 

1. miesto: Krajčík Matúš – 6.B 
2. miesto: Kapasná Annamária – 5.A 
3. miesto: Jelínková Martina: 5.B 
                   Vojteková Katarína – 6.A 
 
2. kategória v prednese prózy: 

1. miesto: Dominiak Branislav – 6.B 
2. miesto: Kubo Samuel – 5.A 
3. miesto: neudelené 
 
3. kategória v prednese poézie: 

1. miesto: Juraj Kucka – 9.A 
2. miesto: Erika Vráblová – 8.A 
3. miesto: Anna Chmeliarová – 7.B 
 
3. kategória v prednese prózy: 

1. miesto: neudelené 
2. miesto: Júlia Chytilová – 7.B 
3. miesto: Kristína Markotánová – 7.A 
 

 Školská literárna súťaž – „Takto si vymýšľam a píšem ja“ – táto literárna súťaž prebieha 

v škole už 15 rokov. Hoci záujem žiakov o tvorivé písanie klesá, aj tento rok sa našli 

odvážlivci a ukázali svoje „básnické črevo.“ Súťaž prebiehala priebežne od začiatku 

školského roka do apríla 2019. 

 
Ocenenie získali títo žiaci: 
1. miesto: Júlia Chytilová – 7.B 
2. miesto: Patrik Franek – 4.A 
3. miesto: Ema Bukovinská – 4.A 
4. miesto: Martina Halečková – 4.A 
 
Víťazka školského kola postupuje do celoslovenského kola literárnej súťaže „Škultétyho 
rečňovanky.“ 
 

 Prečítaný školský rok 2018/2019 – na základe výzvy školskej knižnice v septembri 2018 

mali žiaci možnosť zapojiť sa do súťaže, ktorú sme nazvali „Prečítaný školský rok 
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2018/2019.“ Cieľom bolo priviesť žiakov k aktívnemu tráveniu voľného času a súčasne 

prezentovať takýchto žiakov ako rovnocenných partnerov rôznych olympiád a školských 

súťaží. Do súťaže sa zapojilo 79 žiakov školy a spolu prečítali 521 kníh. U mladších žiakov sa 

zapojilo 60 detí a prečítali 172 kníh kratšieho rozsahu. Starších žiakov sa zapojilo len 19, no 

napriek tomu prečítali až 349 prozaických diel. Žiaci dostávali nálepky do čitateľského 

preukazu. 

 

 

Mladší žiaci – 2.- 4.ročník 
Starší žiaci – 5. – 9. ročník 

 Umiestnenie  Meno žiaka  Trieda 
Počet 

prečítaných kníh 
 Meno žiaka  Trieda 

Počet 

prečítaných kníh 

1.miesto 
Ema 

Bukovinská 
4.A 32 Erika Vráblová 8.A 75 

2.miesto 
Marika 

Androvičová 
4.A 12 Nikola Trnková 8.B 71 

3.miesto 
Sophia 

Liptáková 
4.A 10 Júlia Chytilová 7.B 61 

Cena 

knižnice 

Eliška 

Chytilová 
4.B 9 

Natália 

Michalčíková 

5.B 

  

35 

  

 

 Ilustrujeme rozprávky Pavla Dobšinského  

     Školská knižnica sa i napriek obmedzeným možnostiam , hlavne kapacitným, snaží motivovať 
žiakov k čítaniu. Jednou z ciest je i výtvarná súťaž, ktorá bola tento rok tematicky venovaná Pavlovi 
Dobšinskému. Obsah rozprávok tohto štúrovského autora a zberateľa, tzv. povestí,  je žánrovo 
pestrý a bohatý. Zastúpené sú predovšetkým rozprávky fantastické. Okrem nich aj rozprávky 
zvieracie, legendárne, realistické aj humoristické. Vyberať  pri stvárnení ich obsahu bolo naozaj 
z čoho. Určite poznáte napr. aj tieto rozprávky: Zakliata hora, Laktibrada, Radúz a Ľudmila, 
Myšacia bundička, Zlatovláska, Mahuliena zlatá panna alebo slncová panička, Jelenček, Dlhý nos, 
O veternom kráľovi... Do súťaže sa tento rok zapojilo 117 žiakov. Bohužiaľ, vyradiť zo súťaže sme 
museli práce, ktoré nezodpovedali téme, pretože sa vo výtvarnom spracovaní objavovali hlavne 
rozprávkové postavičky autorov z iných krajín. Zvíťazili práce, ktoré zaujali kreativitou, 
farebnosťou a priestorovým rozložením kompozície. 
Krásne knihy si odniesli zo súťaže títo mladí autori: 
 
Kategória mladších žiakov 
Ella Mikolajová, 3.B - 1.miesto 
Marika Androvičová, 4.A - 1.miesto 
Vaneska Chobotová, 2.B - 1.miesto 
Júlia Pallová, 2.B - 2.miesto 
Anetka Ďurinová, 2.B - 2.miesto 
Saška Sedúchová - 1.B - 2.miesto 
Anna Kršková, 2.B - 3.miesto 
Dávid Ďurčo, 4.A - 3.miesto 

Lilien Kvačkajová, 2.B - 3.miesto 
 
Kategória starších žiakov 
Branislav Dominiak, 6.B - 1.miesto 
Terezka Chrapčíková, 6.B - 1.miesto 
Lívia Kabatierová, 6.B - 1.miesto 
Katarína Halúsková, 7.A - 2.miesto 
Dominika Holecová, 8.A - 3.miesto
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 Víkend neprečítaných kníh 

     Predposledný marcový víkend patril neprečítaným knihám. Žiaci siahli po knižkách, ktoré ešte 
len čakali na svoju príležitosť, aby mohli osloviť svojho čitateľa.  Pre tých najzvedavejších 
a najvášnivejších čitateľov boli v školskej knižnici pripravené knižné odmeny a pre všetkých 
účastníkov tejto akcie boli pripravené malé vecné ceny a sladkosti.  
Zúčastnení žiaci: 
Branislav Dominiak, 6.B – knižná odmena 
Katarína Vojteková, 6.A – knižná odmena 
Natália Jánošíková, 4.A – knižná odmena 

 SLOVBOJ – 2. ročník súťaže zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž bola už po druhýkrát 
organizovaná v Dolnej Tižine. Súťaže sa zúčastnilo päťčlenné družstvo žiakov 5. – 9. 
ročníka – Terezka Bieliková, Grétka Grenčíková, Vanessa Porubčanská, Šimon Hliník 
a Jakub Staňo. Žiaci našej školy sa umiestnili na 4. mieste. 

 Divadelné predstavenie „Mastný hrniec“ – v Dome Odborov v Žiline pre žiakov 6. ročníka. 

Uskutočnené aktivity v II. polroku 2018/2019 za predmet OBN, DEJ 

 Medzníky 2. svetovej vojny a SNP. 

     Dňa 21.05.2019 sa na ZŠ Martinská v Žiline uskutočnila vedomostná súťaž  Medzníky 2. 
svetovej vojny a SNP. Cieľom tejto súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí 
mládeže vedomosti o Slovenskom národnom povstaní a boji proti fašizmu. Pripomenúť si 75. 
výročie SNP a 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a budovať úctu mladej generácie voči 
obetiam fašizmu. 
    Našu školu na súťaži zastupovalo 3. trojčlenné družstvo zložené zo žiakov deviateho ročníka 
Martina Staňa, Šimona Hliníka a Tomáša Málika, ktorí preukázali svoje vedomosti z daného 
obdobia v teste, prezentovali projekt na tému SNP v obci Varín, či odpovedali na otázky k téme II. 
svetovej vojny vo svete a na Slovensku, priebehu SNP a vojnovým udalostiam v regióne.  

 Zážitkový workshop –„ Deň, kedy sa mlčalo“ 

     V dňoch 27.05. a 28.05. 2019 medzi nás zavítali lektorky z občianskeho združenia Post Bellum 
SK s workshopom pod názvom „Deň, kedy sa mlčalo.“ Zaujímavým spôsobom predstavili žiakom 
9. ročníka premenu slovenskej dediny počas kolektivizácie, ktorá zásadne zmenila štruktúru 
slovenského vidieka po 2. svetovej vojne. Workshop bol zložený na skutočných príbehoch 
pamätníkov z archívu Memory of Nations (Pamäť národa). Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámili 
na vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na slovenskom vidieku. Žiaci sa dostali do 
oravskej dediny - Mútne. Zoznámili sa so základnými pojmami 50. rokov. Zažili voľby v roku 1948, 
znárodňovanie, dostali sa do situácie, kedy sa museli rozhodovať, či pomáhať ľuďom z dediny, ktorí 
sa museli vysťahovať. 
 
 
 

 Zbierka Modrý gombík 

    Už 15. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli 
v núdzi a sú odkázané na našu pomoc. 
     Aj v našej škole prebiehala zbierka MODRÝ GOMBÍK, kde sme mohli pomôcť aj my, a to  
svojim príspevkom do pokladničiek našim dobrovoľníčkam, ktoré sa pohybovali po chodbách našej 
školy od 21. 5. 2019 do 23. 5. 2019. Výnos tohtoročnej zbierky činí 120 eur. Výnos tohtoročnej 
zbierky bude venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte. 

 Okresné kolo dejepisnej olympiády - 14.02.2019 
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 Výstava projektov DEJ a OBN  - každodennosť v socializme, ľudské práva, regionálne 
dejiny obce Varín. 

 Workshop Migrácia - pre 8.ročník - občianske združenie Post Bellum Ba  

 "Oblečme školu do modrého" /Deň autizmu/ - srdce na dlani z modrých kvetov nad 
vchodom do školy + rozhlasová relácia 

 Týždeň priateľstva - plagáty priateľstva v rámci OBN a VYV 
Rodina a základné právo na život – kresby 

 Zbierka UNICEF – vďaka vyzbieraným peniazom z našej školy sa zakúpilo 80 dóz vakcín 
proti detskej obrne, 20 ks zošitov pre deti z najchudobnejších rodín a 500 ks ceruziek. 

 Staň sa vedcom a vynálezcom – výstava posterov 

 Praveká súťaž pre školy – tento rok nebolo podujatie zorganizované Múzeom praveku 
v Bojniciach. 

4. Adaptácia žiakov 5. ročníka a začlenení žiaci – vyučujúca v 5. ročníku Mgr. Vojteková 
skonštatovala, že problém so žiakmi nie je, žiaci sa oproti I. polroku zlepšili v učení aj v disciplíne, 
napredujú podľa TVVP. 
     Všetky vyučujúce SJL,OBN, DEJ pracujú so začlenenými žiakmi podľa IVVP, s pomocou 
asistenta učiteľa. Žiadne výrazné problémy s týmito žiakmi nie sú, ich výsledky sú pravidelne 
konzultované so špeciálnou pedagogičkou. V prípade problémov špeciálna pedagogička konzultuje 
daný jav s pedagogicko-psychologickou poradňou a s rodičmi žiakov. 
 
5. Výstupné písomné práce, diktáty, slohové práce 
     Výstupné písomné práce boli napísané v jednotlivých ročníkoch v mesiaci jún 2019, diktáty boli 
napísané podľa harmonogramu a spolu so slohovými prácami odovzdané vedúcej PK. 
Výsledky výstupných písomných prác: 
 

Trieda Priemer % úspešnosti 

5.A 2,05 74,3% 

5.B 2,3 76,10% 

6.A 2,5 69,7% 

6.B 2,73 64,96% 

7.A 2,33 75,3% 

7.B 2,2 78,2% 

8.A 2,7 67% 

8.B 3,1 59% 

 
Plán aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti 
- Hodiny SJL boli realizované v školskej knižnici, kde vyučovacie hodiny boli zamerané na osvojenie 
si správnych stratégií na vyhľadávanie informácií v súvislosti s preberaným učivom. 
- Zapájali sme sa do rôznych literárnych školských súťaží organizovaných našou školou i mimo 
školy. 
- Realizovali sme hodiny hlasného čítania i tvorivého písania. 
- Rôzne projekty počas celého školského roka. 
- Výstavy kníh 
- Projekt „Medzinárodný deň knižníc.“ 
- Záložka do školy spája školy. 
- Objednávky kníh prostredníctvom KMČ a ALBATROSU 
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Exkurzie a školské výlety v 2. polroku 2018/2019 
5. ročník – Povesti o Žiline  
7. ročník – Orava  

 
 
Výchovné predmety 
 
TECHNIKA 
Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zapojili do prípravy Ondrejského jarmoku v obci, ktorý sa konal 
24.novembra 2018.   
Počas celého novembra učitelia s výdatnou pomocou žiakov piekli, zdobili medovníkové ozdoby a 
sladké jarmočné koláčiky. Na hodinách výtvarnej výchovy a techniky tvorili a vyrábali adventné 
venčeky, vianočné ozdoby, svietniky, pohľadnice  ....Všetky tieto výrobky prezentovali a predávali 
na jarmoku. A bolo si z čoho vyberať! Sme radi, že je stále záujem zo strany žiakov zapojiť sa 
nielen do prípravy výrobkov, ale aj do ich samotného predaja. 
Zručnosti pre úspech 

Dňa 16. 11. 2018 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline uskutočnil 
šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“. Tento ročník bol po prvýkrát pripravený 
v spolupráci s Občianskym združením Prekonať bariéru – škola pre Európu, s KR PZ Žilina 
a s Nadáciou Kia Motors Slovakia, ktorá samotný workshop finančne podporila. 

V úvode všetkých účastníkov workshopu privítala riaditeľka školy, Ing. Mária Vítová, PhD. 
Pozvanie na workshop prijalo 20 trojčlenných družstiev zo základných škôl z rôznych regiónov 
Slovenska. Prišli si „zmerať“ svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v oblasti dopravy zameranej na 
automobilový priemysel. 

Aktivity sa zúčastnilo 60 súťažiacich z týchto základných škôl (ZŠ Karpatská, ZŠ a MŠ Terchová, 
ZŠ s MŠ Divina, ZŠ Lietavská Lúčka, ZŠ – Námestie mladosti 1, Žilina, ZŠ Martinská, Žilina, ZŠ – 
Staškov, ZŠ Rajecké Teplice, ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Horelica – Čadca, ZŠ a MŠ Varín, 
ZŠ s MŠ Višňové, ZŠ s MŠ Rosina, ZŠ Rajec, ZŠ Nesluša, ZŠ s MŠ Žilina – Závodie, CZŠ a MŠ 
Dobrého pastiera, Žilina, ZŠ Lietava, ZŠ s MŠ – Hôrky, ZŠ – Jarná, Žilina). 

 Jednotlivé tímy plnili súťažné úlohy na dvanástich stanovištiach: 

1. Bezpečnosť nadovšetko– prednáška a test o materiáloch využívaných v automobilovom 
priemysle, ukážka videí z dopravných nehôd. 

2. Simulátor riadenia – simulovaný spôsob jazdy na trenažéri – osobnom motorovom vozidle. 
3. Hydrogénové autíčko – súťaž v ovládaní hydrogénového vozidla. 
4. Skrutkové spoje – montáž a demontáž skrutkových spojov. 
5. Prevodovka– montáž, demontáž obalu prevodovky. 
6. „Pneumatiky“– demontáž, slalom a montáž pneumatiky. 
7. „Jazda autom“ – simulácia reálnej jazdy v aute zo školskej autoškoly. 
8. Lakovňa a výroba medaile– výroba medailí z umelohmotného materiálu, ktoré si dotvorili 

prostredníctvom airbrush pištolí. 
9. Elektronika– zapojenie „bzučiaka“ s veľkým tónovým rozsahom. 
10. Voltík – zapájanie reálneho elektrického obvodu so svetelnou signalizáciou pomocou 

elektronickej stavebnice. 
11. Prvá pomoc – zásady úspešnej prvej pomoci. 
12. Autoškola–riešenie križovatiek s využitím vedomostí z autoškoly v bežnej praxi. 
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Celá aktivita prebiehala podľa vopred naplánovaného časového harmonogramu, tímy sa striedali 
a s húževnatosťou vykonávali jednotlivé činnosti. Niektoré boli jednoduché, ľahké, zábavné, iné 
boli zasa náročné, no všetky aktivity žiaci zvládli a úspešne absolvovali.  

      Našu základnú školu reprezentovali žiaci 9.A triedy: Filip Lipták, Matúš Chmeliar a Ján Rybár 
a umiestnili sa na 4. mieste z 20 súťažiacich družstiev. 

Noc Výskumníkov 2018 

Motto tohtoročného festivalu:  „Výskumníci v nás“.  

Snahou organizátorov bolo pripomenúť si, že každý z nás niekedy zažil, aké je to byť vedcom a každý 
môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku. 

Základná škola 
Bezpečnosť 
nadovšetko 

Skrutkové 
spoje 

Prevodovka Pneumatiky 
Elektrické 
obvody 

Voltík Spolu Poradie 

ZS Nesluša 10 8 1 3 5 9 36 1 

ZŠ Lietavská Lúčka 8 3 5 10 3 7 36 2 

ZŠ s MŠ - Závodie 7 7 6 2 7 8 37 3 

ZŠ s MŠ Ondreja 
Štefku, Varín 

3 13 2 1 17 2 38 4 

CZS a MŠ - 
Dobrého pastiera, 
Gaštanová 53, Žilina 

3 4 7 11 12 4 41 5 

ZŠ Jarná 20, Žilina 5 11 3 16 2 6 43 6 

ZŠ s MŠ Višňové 4 5 12 13 1 12 47 7 

ZS - Staškov 502 1 16 17 7 4 5 50 8 

ZŠ Rajec, Lipová 2 7 2 15 12 11 3 50 9 

ZŠ - Martinská 8 10 19 5 9 1 52 10 

ZŠ s MŠ Divina 10 1 11 9 13 17 61 11 

ZŠ s MŠ Terchová 5 14 16 4 16 8 63 12 

ZŠ s MŠ 
Teplička/Váhom 

9 6 10 17 8 13 63 13 

ZŠ Lietava 6 17 8 6 15 14 66 14 

ZŠ s MŠ Hôrky 2 9 9 20 17 10 67 15 

ZŠ s MŠ Čadca-
Horelica 

11 20 4 8 14 11 68 16 

ZŠ Rajecké Teplice 9 12 14 14 10 19 78 17 

ZŠ s MŠ Rosina 5 15 13 15 17 15 80 18 

ZŠ- Nám. Mladosti 4 18 20 18 17 16 93 19 

ZŠ Karpatská, Žilina 14 19 18 19 6 18 94 20 
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V piatok 28. septembra 2018 sa konal 12. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku a to 
v  Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo 
viac ako 1 400 vedcov a výskumníkov, 72 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo 
dovedna viac ako 155 000 návštevníkov. 

Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci 
so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií 
SR, opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a 
záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je 
kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických 
smerov.  Tento školský rok sme navštívili festival spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka. Organizátori si pre 
nás pripravili rôzne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, veľkoplošné projekcie a 
mnohé ďalšie vstupy plné vedy a zábavy. Žiaci mohli okúsiť virtuálnu realitu na vlastnej koži; 
ovládali roboty a drony; navrhovali si prívesky, ktoré následne vytlačila 3D tlačiareň. Chlapcov 
zaujali najmä nové trendy vo vývoji pneumatík a výrobe elektromobilov.   
Dúfame, že navštevovanie tohto festivalu sa stane tradíciou našej školy v snahe priblížiť žiakom 
aktuálne trendy vo vývoji vedy a techniky.  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a na novinky, ktoré si 
pre nás organizátori pripravia. 

Aranžovanie vianočných stolov 

V piatok 14. decembra 2018 žiačky ôsmeho a deviateho ročníka súťažili v aranžovaní vianočných 
stolov. Všetky štyri stoly boli veľmi pekné, vkusne pripravené, dievčatá ukázali svoj cit pre estetiku 
a dobré nápady. Ich šikovnosť ocenili aj žiaci z iných ročníkov a to hlasovaním za najkrajší stôl. 
Výsledky boli naozaj veľmi tesné ale najviac oslovil stôl, ktorý pripravili žiačky 8.B triedy.   

Odosielanie vianočných pozdravov 

Tak ako každý rok aj tento rok sme pred Vianocami poslali žiakmi vyrobené pohľadnice priateľom 
školy a školám v Terchovskej doline. 

Advent a výzdoba vianočného stromčeka v škole 

Adventné obdobie a blížiace sa Vianoce nám pripomínali sviečky na adventnom venci, ktorý bol 
umiestnený na prvom schodisku. Na zvýraznenie vianočnej atmosféry bol vo vestibule školy 
umiestnený živý vianočný stromček. Na jeho výzdobu sa podujali žiačky 7. ročníka a podarilo sa im 
to veľmi pekne.  

Vianočné tradície v našom región   / prednáška /: 
Dňa 26. 11. a 30.11. 2018 sa pre žiakov 5.- 8.  ročníka  uskutočnila  prednáška na tému Vianočné 
tradície v našom regióne. Táto prednáška v predvianočnom období  obohatila žiakov o nové 
informácie o tom, ako kedysi slávili tento najkrajší sviatok roka naše prastaré a staré mamy a otcovia 
a ich deti. Ich tradície boli poznačené historickými udalosťami a snahou našich predkov odkryť 
tajomstvá, na ktoré boli zvedavé napr. mladé dievčatá, keď  chceli vedieť odkiaľ bude ich budúci 
ženích a dospelí zas aký bohatý bude nasledujúci rok.  
Prednáška pani Svetkovej z Krajského úradu Žilina zaujala všetky deti, pretože niektoré tradície ešte 
žijú aj v našich rodinách, hoci niekedy celkom nepoznáme ich pôvod a príčiny vzniku. Táto prednáška 
túto medzeru zaplnila  a tie tradície , ktoré sa zdali, že už vyhasli, najviac zaujali dievčatá aj chlapcov 
/ koledovanie, tanier navyše na stole, púšťanie jabĺčka dole vodou, zalievanie vetvičky vodou 
z potoka. reťaz obtočená okolo nôh stola a sekera pod stolom a lístočky na Luciu, jabĺčka vo vode 
...../ a mnohé iné. Dúfame, že aj vďaka tejto prednáške sa na tradície našich predkov nezabudne. 
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Príprava darčekov pre budúcich prvákov 
 
Starostlivosť o kvetinové a bylinkové záhony na školskom dvore 
 
TELESNÁ VÝCHOVA 

Európsky týždeň športu 2018 

Motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu, to je hlavný cieľ Európskeho týždňa športu, 
ktorý je na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy od 23. do 30. septembra 2018. Aj na našej 
škole sa dňa 27. 9. 2018 areál školského dvora zmenil na veľké športové mravenisko. Zber zemiakov, 
plnenie vedra loptičkami, nafukovanie balónov, let bosoriek. To je len časť netradičných disciplín, 
ktoré museli žiaci I. stupňa zvládnuť. Na úvod športového dňa sa starostlivo rozcvičili a pod vedením 
svojich pani učiteliek sa rozišli k jednotlivým súťažným stanovištiam. Na školskom dvore sa 
rozliehala hlasná vrava a vzájomné povzbudzovanie. Pani učiteľky merali a zapisovali výkony. Žiaci 
všetky disciplíny zvládli, prekážky prekonali a v záverečnom vyhodnotení získali za svoju odvahu 
a výkon žiarivé sladké medaily, na nákup ktorých finančne prispelo ZRŠ, vecné ceny a tričká deťom 
daroval Olympijský klub Žilina, za čo im patrí úprimné poďakovanie. 

Najlepšími športovcami v jednotlivých triedach sa stali: 

1.A 1. miesto – Anetka Androvičová 1.B 1. miesto – Denisko Tichák 

  2. miesto – Jakub Malíček   2. miesto – Maťka Chytčáková 

  3. miesto – Sofia Šutková   3. miesto – Nikolas Paško 

1.C 1. miesto – Filip Kozák     

  2. miesto – Veronika Priputenová     

  3. miesto – Ján Berešík     

2.A 1. miesto – Boris Truchlý 2.B 1. miesto – Dávid Póčik 

  2. miesto – Matúš Jánošík   2. miesto – Kristína Mičová 

  3. miesto – Šimon Rybár   3. miesto – Anna Kršková 

3.A 1. miesto – Šimon Širanec 3.B 1. miesto – Laura Dávidíková 

  2. miesto – Jakub Repáň   2. miesto – Jozef Piš 

  3. miesto – Lujza Zimenová   3. miesto – Ema Mihová 

4.A 1. miesto – Rastislav Hošták 4.B 1. miesto – Lenka Staníková 

  2. miesto – Stefanie Liptáková   2. miesto – Nelka Kabatierová 

  3. miesto – Patrik Franek   3. miesto – Marek Tomašov 

Beh 17. novembra 

Žiaci 7. a 9. ročníka sa zúčastnili 52. ročníka Behu 17. novembra, ktorého termín pripadol na štvrtok 
8. novembra 2018. Za nádherného jesenného počasia si naši žiaci zmerali sily v cezpoľnom behu na 
trati s dĺžkou 800 m. Z celkových 11. kategórií naši žiaci súťažili v prvých štyroch kategóriách: 

1. chlapci roč. 2005 a mladší (1 okruh); 
2. dievčatá roč. 2005 a ml. (1 okruh); 
3. chlapci roč. 2002-2004 (2 okruhy); 
4. dievčatá roč. 2002-2004 (1 okruh). 
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Medzi žiakmi panovala počas pretekov uvoľnená atmosféra, navzájom sa podporovali a vyburcovali 
k úžasným výkonom. Naši žiaci aj napriek vysokému počtu pretekárov a náročnému, klzkému terénu 
zvládli dobehnúť do cieľa vo výbornom čase. Niektorí zaujali na výslednej listine popredné priečky. 
Na stupni víťazov vo svojej kategórií sa na krásnom 1. mieste umiestnil Matej Chebeň zo 7. B, 
ktorému organizátori odovzdali diplom, medailu a vecnú cenu. 

Celkové umiestnenie žiakov vo konkrétnych kategóriách: 

1. chlapci roč. 2005 a mladší (85 pretekárov) – M. Chebeň (1. miesto), M. Bugáň (17.), M. 
Bobáň (37.), J. Bela (68.); 

2. dievčatá roč. 2005 a ml. (78 pretekárok) – K. Halúsková (23.), J. Chytilová (27.), M. 
Halúsková (31.); 

3. chlapci roč. 2002-2004 (86 pretekárov) – P. Dziásek (32.); 
4. dievčatá roč. 2002-2004 (59 pretekárok) – V. Synáková (43.), R. Trnková (53.), A. 

Poliaková (54.). 

Florbalový turnaj o Pohár riaditeľky školy 

Dňa 11.09.2018 sa na našej škole odohral priateľský florbalový turnaj o Pohár riaditeľky školy medzi 
žiačkami Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432 Varín, Spojenou 
školou, Oslobodenia 165, Belá a Základnou školou s materskou školou Adama Františka Kollára, 
Školská 86, Terchová. Tento projekt sa začal už minulý školský rok, počas ktorého sa žiačky 
pripravovali a trénovali v školských kolách medzi triedami. Vyvrcholením bol ,, Priateľský zápas“ 
medzi školami. Zúčastnilo sa 5 družstiev dievčat. Pod vedením svojich učiteľov TSV – trénerov. Pani 
riaditeľka PaedDr. Monika Filová, učitelia školy : Mgr. Anna Babišová, Mgr. Marián Zajac, Mgr. 
Monika Staňová, Mgr. Eva Andelová, Mgr. Ľubica Brennerová a dobrovoľníci : Renáta Novosadová, 
Adriána Šťastná, Mariana Bobáňová, Ľubomír Ondruš, Amália Kubalová, Emília Boková ml. sa 
podieľali na organizačnom zabezpečení tohto podujatia. Rozhodcom zápasov bol pán učiteľ Mgr. 
Marián Zajac. Družstvá bojovali s nasadením všetkých síl a preukázali svoje florbalové schopnosti. 
Absolútnymi víťazmi bolo družstvo z Terchovej, druhé a tretie miesto obsadili družstvá z Belej. 
Získali poháre, medaile a diplomy pani riaditeľky. Družstvá, ktoré obsadili posledné priečky získali 
diplomy za účasť a náš obdiv s akým nasadením  a odhodlanosťou  bojovali so silnejšími súpermi. 
Turnaj sa niesol v radostnej a priateľskej atmosfére, ktorá potvrdila, že šport spája a upevňuje 
priateľstvá.  
Športové vybavenie bolo financované z Nadácie Kia Motors Slovakia, ako aj chutné občerstvenie, 
ktoré pripravili zamestnankyne školskej jedálne. Naša škola získala na toto podujatie grant od Nadácie 
Kia Motors Slovakia v hodnote 1665,34 eur. 
 

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. 

Dňa 22. 11. 2018 sa na našej škole konali Majstrovstvá okresu vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. 
Naši štvrtáci si zmerali sily so žiakmi ZŠ Gbeľany a ZŠ Dolný Hričov. Turnaj slávnostne otvorila aj 
ukončila pani riaditeľka, PaedDr. Monika Filová, ktorá odovzdala diplomy a poháre kapitánom 
jednotlivých družstiev. Veľké ďakujem patrí žiakom 4. A (Bukovinská E., Halečková M., Liptáková 
S., Melová R., Samcová M., Svoboda A., Franek P., Daniš M.) a 4. B (Chytilová E., Kubalová Z., 
Staníková L., Žiak J.) za ich obrovskú vytrvalosť a úžasný výkon, ktorí podali počas turnaja proti 
silným súperom.  

Výsledky Majstrovstiev okresu vo vybíjanej najmladších žiakov: 

1. miesto – ZŠ Gbeľany, 
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2. miesto – ZŠ Dolný Hričov, 
3. miesto – ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín 

Pešibus 

Dňa 18. októbra 2018 sa uskutočnila v rámci Týždňa zdravej výživy aktivita týkajúca sa zdravého 
životného štýlu Pešibus. Zraz bol  pred mostom pri rieke Varínka, na Námestí sv. Floriána, na 
križovatke ulíc Hviezdoslavova a Dubenec. Po ulici Antona Bernoláka sa išlo spoločne do školy 
peši. Pešibusu sa zúčastnilo okolo 100 žiakov s pani učiteľkami a pani Kalašovou. Pešibus bol 
zdravý a zaujímavý, pretože počas rannej cesty do školy sa žiaci porozprávali so svojimi kamarátmi 
a hlavne bezpečne sa pohybovali v cestnej premávke.  

Terchovský polmaratón 

Dňa 13.10. 2018 sa žiaci našej školy v rámci zemepisno – turistického a športového krúžku 
zúčastnili štvrtého ročníka Terchovského polmaratónu. Žiaci bežali ulicami Terchovej v dĺžke 770 
m. Po odovzdaní cien a malom občerstvení absolvovali aj výstup náučným chodníkom 
k vyhliadkovej veži, z ktorej mohli obdivovať najmä samotnú Terchovú a jej okolie. Žiaci si okrem 
dobrého pocitu z odbehnutej trate odnášali aj neopakovateľný zážitok. 

Florbal 

Pod vedením vyučujúcich telesnej výchovy Mgr. Branislavy Babišovej a Mgr. Jána Holúbka vznikli 
na našej škole dve florbalové dievčenské družstvá. Už sa zúčastnili niekoľkých turnajov v Terchovej, 
Belej, Varíne, v Čadci a v Žiline. Hoci sa dievčatá s florbalom len zoznamujú, veľmi rýchlo napredujú 
a dúfame, že čoskoro zažijú aj pocit víťazstva. 

 

 

Turnaj prípraviek O pohár predsedu ObFZ Žilina 

Žiaci varínskej školy sa pod vedením vyučujúceho telesnej výchovy Mgr. Jána Holúbka zúčastnili 
veľkého turnaja O pohár predsedu ObFZ Žilina v Korni. Súťažilo 18 prípraviek z celého žilinského 
okresu. Naše družstvo –žiaci 5. ročníka v turnaji obsadili pekné 6. miesto.  

Projekt Dajme spolu gól 

Vyučujúci telesnej výchovy Mgr. Ján Holúbek zapojil našu ZŠ s MŠ do projektu Slovenského 
futbalového zväzu Dajme spolu gól. Projekt sa týka materských škôl a predstavuje pohybovo- 
športové aktivity so zameraním na futbal pre malých predškolákov. Trénujú každý štvrtok v telocvični 
základnej školy od 9:30h do 10:15h. 

Futsal 

Pod vedením vyučujúceho telesnej výchovy Mgr. Jána Holúbka sa na škole rozbehli aktivity vo 
futsale chlapcov. Prvou aktivitou bola návšteva zápasu 1. ligy vo futsale Makroteam Žilina proti 
Lučencu, aby videli, čo je to ligový futsal. Chlapci absolvovali aj besedu s prezidentom SFZ Dušanom 
Dobšovičom. Chlapci trénujú v rámci dvoch futsalových krúžkov: 5.a 6. ročník a 7. a 9. ročník. Školu 
budú reprezentovať vo futsalovej lige ZŠ v Žiline.  
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Turnaj mladších žiakov v halovom futbale v Belej 

Veľmi pekný úspech dosiahli žiaci –chlapci na halovom turnaji v Belej pod vedením vyučujúceho 
telesnej výchovy Mgr. Jána Holúbka. Turnaj sme vyhrali bez zaváhania s bilanciou 5 výhier a 1 
remíza. Najlepším strelcom turnaja sa stal Matej Chebeň a najlepším hráčom Matúš Bobáň.  

 

1. ročník florbalového turnaja mladších žiačok 

27. februára 2019 sa  na našej škole sa odohral 1. ročník florbalového turnaja  mladších žiačok. 
Naše piatačky a šiestačky sa stretli s hráčkami zo Spojenej školy Belá a zo ZŠ s MŠ Adama 
Františka Kollára z Terchovej. Turnaj slávnostne otvorila aj ukončila pani riaditeľka PaedDr. 
Monika Filová. Celý turnaj sa niesol v priateľskom duchu, čo hráčky potvrdili vzájomným podaním 
rúk so súperiacim družstvom. Hráčky sa navzájom povzbudzovali a burcovali k lepším výkonom, 
čím ukázali svoju bojovnosť a odhodlanosť, s ktorou nastúpili do každého zápasu. Líderkami zápasu 
boli žiačky zo Spojenej školy Belá, ktoré si odniesli pohár za 1. miesto. Naše šiestačky si vybojovali 
krásne 2. miesto, nenechali sa zahanbiť ani hráčky 5. ročníka, ktoré podali v priebehu turnaja 
neuveriteľné výkony a skončili na peknom 3. mieste.  Na posledných dvoch miestach sa umiestnili 
žiačky zo ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára. Našu školu reprezentovali žiačky z 5. A  Zimenová 
Sára, Ovečková Anička, Brezániová Linda, Štefúnová Marcela, Cigániková Kristína, Kapasná 
Annamária, Mestická Vanessa, z  5. B Jelínková Martina, Kubičková Nina, Podhorská Karin, 
Zákopčanová Pavlína, zo 6.A Zavoďančíková Ema, Verčíková Alexandra, Trúchla Diana, Pekárová 
Bianka, Grenčíková Gréta, Brežná Kristína, Lopušanová Adriana a zo 6.B Kabatierová Lívia. 

Výsledné umiestnenie družstiev: 

1. miesto Spojená škola Belá 
2. miesto ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín – 6. ročník 
3. miesto ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín – 5. ročník 
4. – 5. miesto ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára Terchová 

Lyžiarsky výcvik 

 V dňoch 11.3. – 15.3. 2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v horskom stredisku 
Skalka aréna pri Kremnici. Ubytovanie bolo zabezpečené v horskej chate Limba, ktorá bola v tesnej 
blízkosti svahu. Pod vedením skvelých lyžiarskych inštruktorov Adama Mahúta, Lucie Ernekovej – 
SNOWSPORT, Mgr. Natálie Martošovej, Mgr. Branislavy Babišovej, zástupkyne RŠ Mgr. Ľubici 
Brennerovej, Mgr. Jána Holúbeka si žiaci osvojili základnú techniku zjazdového lyžovania. 
O prípadné zranenia a zdravotné problémy sa postarala zdravotníčka Alexandra Slaničková . Voľný 
čas mali žiaci vyplnený florbalom, futsalom, vybíjanou, bowlingom, stolným tenisom. Svoje 
vedomosti si overili v kvíze o Slovenskej republike a v priebehu večerného programu sa našlo aj 
zopár speváckych  a tanečných talentov. Príjemnou súčasťou lyžiarskeho výcviku bola aj vychádzka 
ku krásnemu ľadopádu a výlet do Kremnice, kde žiaci navštívili Múzeum mincí a medailí. 
Nezabudnuteľným zážitkom bola pre žiakov návšteva štôlne Andrej. Svoje nadobudnuté lyžiarske 
zručnosti si žiaci preverili v záverečných pretekoch, za ktoré dostali všetci sladkú odmenu. Pre 
najrýchlejších lyžiarov v rámci jednotlivých výkonnostných skupín boli prichystané krásne diplomy 
a poháre. Žiaci sa vrátili domov bez vážnych zranení a  s množstvom nezabudnuteľných zážitkov. 
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Beseda s futbalistom Róbertom Boženíkom 

Do našej školy zavítala veľmi vzácna návšteva – futbalista MŠK Žilina a reprezentant do 21 rokov a 
jeden z najlepších strelcov našej najvyššej futbalovej ligy – Róbert Boženík. Nadšené úsmevy a radosť 
žiakov sprevádzali besedu tohto reprezentanta v priestoroch telocvične základnej školy. Mladý 
športovec sa podelil o svoje nielen športové zážitky a skúsenosti, ale aj o spomienky z detstva a 
školských lavíc. Beseda sa niesla v priateľskom duchu a po jej skončení nasledovala autogramiáda. 
Hráč MŠK Žilina priniesol do školy pre svojich fanúšikov množstvo darčekov a suvenírov. 

 

Škola sa zapojila do úspešných športových projektov 

Základná škola sa zapojila do ďalších úspešných športových projektov. Jedným z nich bol projekt 
Tenis do škôl. Hlavnými myšlienkami projektu bolo zatraktívniť hodiny telesnej výchovy na 
prvom stupni ZŠ, motivovať deti k pravidelnému športovaniu a umožniť žiakom oboznámiť sa so 
základnými zručnosťami tejto hry. Podmienkou bolo upraviť plány na prvom stupni ZŠ, čo sa 
nám podarilo realizovať a z tenisového zväzu nám bola následne poskytnutý tenisový výstroj: 30 
ks plastových rakiet, 60 ks penových lôpt, 1 ks raketa pre učiteľa, 1 ks mini tenisová sieť, 15 ks 
detských rakiet, 30 ks mäkkých lôpt a metodický materiál.  
Druhým projektom bol projekt Začni s bedmintonom. Podmienkou pre jeho splnenie bola aktívna 
účasť na školení učiteľov, ktorého sa zúčastnila riaditeľka ZŠ PaedDr. Monika Filová, za 1. stupeň 
Mgr. Jana Líšková a učitelia telesnej výchovy Mgr. Ján Holúbek a Mgr. Branislava Babišová. Po 
skončení školenia dostala naša škola bedmintonový set: rakety, košíky, siete a metodický 
materiál. Cieľom tohto projektu je urobiť z bedmintonu jeden zo svetovo najpopulárnejších 
športov na školách, pomáhať učiteľom plánovať a realizovať bezpečné a zábavné hodiny 
bedmintonu, ďalej zabezpečiť, aby deti okúsili v bedmintone úspech, prostredníctvom 
bedmintonových aktivít dosiahnuť aj všeobecné ciele telesnej výchovy a umožniť učiteľom podať 
žiakom radosť a zážitok z bedmintonu.  

Naši futsalisti 

Veľmi úspešne si počínali futsalisti našej školy, ktorí hrajú futsalové žiacke ligy v Žiline. Súťaže 
sa zúčastnili prvýkrát, čo je nevýhoda oproti ostatným mužstvám, ktoré ju hrajú už dlhé roky. Na 
futsalových krúžkoch sa snažili dobehnúť zameškané, čo sa aj čiastočne darí. V priestoroch našej 
školy sa uskutočnilo niekoľko futsalových turnajov.  

 
Beh do strečnianskych hradných schodov 
 
Dňa 17.5. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže: „ Beh do strečnianskych hradných schodov“. 
Hlavnými organizátormi tohto bežeckého podujatia sú Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, 
Academic Žilinská univerzita a Olympijský klub Žilina. Pripravených bolo spolu 12 kategórií (mládež 
základných a stredných škôl, vysokoškoláci a dospelí). Úlohou bolo vybehnúť 151 hradných schodov. 
Naši bežci boli veľmi úspešní, poniektorí získali aj umiestnenie na stupienkoch víťazov . 

o Matúš Verčík 7. B -1 . miesto 
o Matej Chebeň 7.B – 2. miesto 
o Lujza Zimenová 3.A – 2. miesto 
o Jozef Piš 3.B – 3. miesto 
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TURNAJE: 

 Florbalový turnaj v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín – 16.4.2019 -chlapci 5.-9. roč.  
Zúčastnili sa : Varín A, Varín B, Terchová A, Terchová B,  ZŠ s MŠ Belá, ZŠ s MŠ 
Teplička nad Váhom  

 Školský turnaj vo vybíjanej v ZŠ s MŠ Terchová – 6.5.2019 – dievčatá -2. miesto 
 Futbal Coop Jednota   v ZŠ Karpatská, Žilina – 7.5.2019 - mladšie žiačky (5.-7.roč. ) 
 Futbal Coop Jednota v ZŠ Žilina Závodie – 9.5.2019 – mladší žiaci (5.-7.roč. ) 
 Turnaj vo futsale v ZŠ s MŠ Terchová -22.5.2019 
 Majstrovstvá okresu vo florbale žiačok ZŠ – v športovej hale ZŠ V. Javorku v Žiline – 

15.3.2019 
 Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov ZŠ – v športovej hale ZŠ V. Javorku v Žiline – (7.-

8.roč.) – 20.3.2019 
 Turnaj vo vybíjanej pre žiačky 8.-9.roč.- Turie -22.3.2019 
 Turnaj v malom futbale žiakov 5.-9.roč. v ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom – 4.6.2019 
 Turnaj v malom futbale – v ZŠ s MŠ Varín – zúčastnili sa žiaci 5. -7.roč. : Varín A, Varín B, 

ZŠ Terchová, ZŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Rosina - 21.6.2019 –víťazom bol Varín A  

Belský borec terchovského regiónu 

Dňa 26.06.2019 sa uskutočnil 3. ročník športovo – vedomostnej súťaže pod názvom: BELSKÝ 
BOREC TERCHOVSKÉHO REGIÓNU, v areáli Campingu Belá – Nižné Kamence, ktorú 
organizovala Spojená škola Belá. Z každej školy (Gbeľany, Varín, Belá a Terchová ) súťažili dve 
zmiešané osemčlenné družstvá (4 chlapci, 4 dievčatá) v dvoch kategóriách: I. kategória: ročníky 5. – 
6. , II. kategória: ročníky 7. – 8. Na to, aby osem-členné družstvo bolo na trati úspešné, museli 
jednotliví členovia medzi sebou komunikovať, pomáhať si, povzbudzovať sa, súťažiť v hesle fair 
play. Žiaci prekonávali niekoľko stanovíšť s prekážkami - prekonávanie preliezok podľa pokynov, 
prenášanie ťažkých vedier, plazenie v tráve, brodenie po rieke, chôdza na chodúľoch, chôdza po 
balančnom lane, streľba zo vzduchovky, streľba z kuše, pavučina, fúrikový beh, skok vo vreci. Na 
jednom zo stanovíšť si žiaci overili vedomosti pri určovaní liečivých rastlín, stromov a kríkov.  Za 
nesplnenie úlohy alebo pri pochybení museli súťažiaci robiť angličáky (burpees). Do cieľa sa 
podarilo dobehnúť všetkým súťažným družstvám. Našim mladším žiakom (Marko Gecelovský, 
Jaroslav Lauko, Juraj Tabaček, Damián Mahút, Anna Ovečková, Emma Tomová, Alexandra 
Verčíková, Bianka Pekárová) sa v tejto súťaži podarilo obsadiť krásne 1. miesto, a starší žiaci 
(Branislav Williger, Ivona Prekopová, Katarína Chobotová, Anna Hoštáková, Martin Synák, Peter 
Staňo, Katarína Halúsková, Matúš Bobáň si vybojovali pekné 3. miesto. Žiaci získali pre našu školu 
pamätné medaily, poháre a diplomy.  
 
Športový deň  
 
27.6.2019 sa uskutočnil športový deň školy pre žiakov II. stupňa. Žiaci mali na výber okrem 
turnajov vo futsale, vybíjanej a stolnom tenise aj súťažné disciplíny ako hod na basketbalový kôš, 
skok do diaľky, hod tenisovou loptičkou, badminton, slalom naslepo, plnenie vedra, beh na lyžiach, 
lovenie vrchnákov v hrnci, trojnožka, prenos loptičky na lyžici, skákanie vo vreci. Najlepší 
športovci boli odmenení diplomom a sladkosťou.  

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Tanečná súťaž. 
Počas Európskeho dňa jazykov sa zapojili žiaci a žiačky  7. B ( Peťo Staňo, Matúš Bobáň, Jakub 
Staňo, Anička Chmeliarová, Tatiana Vojteková ), žiačky 7. A  (Veronika Ponechalová, Sofia 
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Liptáková a Karolína Rolková) a  8.A/B  (Diana Willigerová, Monika Antošová, Lívia 
Androvičová, Mária Obšivanová, Timea Saganová, Jakub Šťastný, Erika Vráblová, Natália Vanek, 
Linda Jandová, Dominika Tichá, Dagmar Vojteková, Dominika Holecová, Táňa Vojteková) 
tanečnej súťaže pripravenej pre žiakov 6.- 9. ročníka. 
 Tancovali českú polku, ruský kazačok,  španielske bolero, kysucký valčík, slovenskú ľudovku,  
viedenský valčík a španielsku makarenu.   
Aj vďaka nim sa podarilo roztancovať celú školu, keď ako bonusový tanec každá trieda zatancovala 
Kačací tanec. 
Vyhodnotenie tanečnej súťaže:  1.-3. miesto     9.A, 7.B, 6.A            
Vianočný koncert  
Predvianočnú atmosféru na našej škole spestril vianočný koncert, ktorý sa konal dňa 18.12.2018 
v kinosále kultúrneho domu. Na koncerte pod názvom Od Mikuláša do Vianoc vystúpila skupina 
4EWER so známymi i menej známymi vianočnými piesňami. Na záver zaznela Tichá noc, ktorú si tí 
najodvážnejší žiaci i učitelia mohli zaspievať so spevákmi priamo na pódiu.  

Slávik  2019 

V školskom roku 2018/19 sa uskutočnila spevácka súťaž Slávik 2019. Zapojili sa aj žiaci II. Stupňa. 
Z triednych kôl postúpilo  do školského kola 45 súťažiacich. Zaspievali a zahrali veľa krásnych 
ľudových piesní. Dokázali, že aj v dnešnej modernej dobe je ľudová pieseň veľmi obľúbená. 

Vyhodnotenie:  

 Kategória:   SPEV - 32 súťažiacich 

Hlavná cena     SUPER SLÁVIK - Anetka Androvičová  1. A  

1. kategória spev  
1. miesto Alica Bolčeková 1.B 
2. miesto Hana Šťastná 1.B 
3. miesto Timea Boková 2.A 

2. kategória spev  
1. miesto Lenka Staníková 4.B 
2. miesto Monika Obšivanová 3.B 

miesto Dominika Škorvánková 3.B 
3. miesto Stanislav Androvič 4.A 

3. kategória spev  
1. miesto Sára Schmidtová 5.A 
2. miesto Kristína Podhorská 6.A 
3. miesto Karin Podhorská 5.B 

 Kategória: HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ  - 13 súťažiacich  

Hlavná cena    SUPER MUZIKANT - Natália Michalčíková 5. B 

1. kategória hra na hudobný nástroj  
1. miesto Viktória Skokanová 2. B (heligónka) 
2. miesto Tamara Chabadová 1. B (heligónka) 
3. miesto Lucia Mihalčatinová 2. A (heligónka)  

2. kategória hra na hudobný nástroj  
1. miesto Natália Michalčíková 5. B (heligónka + spev) 
2. miesto Alex Cigánik 4. A (heligónka) 
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3. miesto Natália Jánošíková 4. A (husle) 
3. kategória hra na hudobný nástroj  

1. miesto Branislav Dominiak 6. B (flauta) 
2. miesto Bruno Cigánik 7. B (heligónka) 
3. miesto Lívia Kabatierová 6. B (klavír) 

Fašiangová veselica 
Žiaci 1.-4.ročníka si pripravili karnevalovo -fašiangový deň s maskami a tancom a starší žiaci si 
pripravili fašiangový sprievod.  Do každej triedy  na 5. -9. zavítala hudba našich heligonkárov  - a bolo 
ich tam naozaj veľa, od menších až po starších - a o  spev  a tanec sa postarali  naši štvrtáci 
a tretiaci,  staršie  dievčatá a masky. Pochovali sme aj basu  - symbol veselosti.  Počas  sprievodu  si 
každý  mohol pochutnať aj  na tradičnej šiške. Vyrobiť masku môže byť ťažké, ale aj jednoduché. 
Naši starší žiaci spolu s pani učiteľkami  hudobnej, výtvarnej  výchovy a techniky sa potrápili 
a myslím si, že hoci každý  ju stvárnil  trochu inak, všetky sú vydarené 
–  turoni,  medveď,  koza,  prasiatko,  gorila,  pani  Šreková  a  pán  Šrek.  

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Chutné maľovanie – pri príležitosti Týždňa zdravej výživy a v rámci súťaže Hovorme o jedle žiaci 
kreslili ovocie, zeleninu, obilniny, mäso, ryby... 

Vianočná pohľadnica – medzinárodná detská výtvarná súťaž, ktorú vyhlasuje Oravské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne 

Môj prvý dotyk s vedou – cieľom súťaže je zvýšiť záujem o vedu a techniku a ich výsledky, 
o vedecké bádanie a popularizáciu vedy 

Deti a architektúra -  súťaž je pokračovaním originálneho a kreatívneho e-learningového kurzu, 
tentoraz s témou Zelená architektúra, zelené mestá.  Žiaci mali namaľovať výtvarnú prácu na tému 
“Moja zelená škola”. Pri maľovaní sa môhli inšpirovať e-learningovým kurzom a nakresliť našu školu 
ako zelenú budovu 

Vesmír očami detí  
Grafický návrh na obal žiackej knižky  
Oblečme školu do modrého– Deň autizmu -  
Týždeň priateľstva 
Máme radi šport 
Deň narcisov 
Envitalent -Tajomstvo stromu 2019 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Vianočná zbierka UNICEF 2018 

Tento školský rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky Unicef 2018 v rámci celoročného 
projektu Škola priateľská k deťom. V priebehu týždňa od 10.12. do 14.12. 2018 žiačky 8. ročníka 
(Timea Jedličáková, Lucia Ženteková, Alexandra Komačková, Vanessa Porubčanská) „zbierkovali“ 
v rámci školy. Tento rok sa vyzbieralo 122,89 eur, za čo ďakujeme dobrým ľuďom, ktorí sa 
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rozhodli v predvianočný čas prispieť a pomôcť. Tohtoročná zbierka  putuje do Južného Sudánu, 
Nigérie, Somálska a Jemenu, kde 1,4 milióna detí trpí hladom. Výnos bude využitý na zabezpečenie 
nutrične hodnotnej stravy (špeciálna terapeutická výživa na arašidovej báze, ktorú Unicef dodáva do 
postihnutých oblastí) pre deti, ktoré trpia podvýživou. 

Školské kolo Biblickej olympiády 

V mesiaci január 2019 prebiehali školské kolá Biblickej olympiády.  

Mikulášska 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 2019 

Dňa 20. marca sme opäť hostili dekanátne kolo Biblickej olympiády. Stretli sme sa s družstvami 
z Belej, Terchovej, Brodna, Tepličky nad Váhom a Dolnej Tižiny. Tohtoročným víťazom sa stala už 
po druhýkrát Dolná Tižina. Všetky deti však preukázali široké vedomosti. Mali za úlohu si 
podrobne naštudovať knihu Rút, Prvú Knihu kráľov a Evanjelia podľa Matúša. Olympiáda bola pre 
nás príjemným stretnutím aj s pani učiteľkami, ktoré sprevádzali svojich žiakov. Našu školu 
reprezentovali Marianka Halúsková, Júlia Martyneková a Sebastian Blaško 

Biela stužka – Deň počatého dieťaťa 

5. marec je Dňom počatého dieťaťa. Pri tejto príležitosti sme si uctili nenarodené deti nosením bielej 
stužky. Ustanovenie dňa nenarodených vychádzalo z podnetu pápeža Jána Pavla II. v zhode so 
slávením sviatku Zvestovania Pána. Je to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta 
rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. 

 

 

Návšteva kostola Najsvätejšej trojice vo Varíne 

28.3.2019 - 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 2018/2019 

            Činnosť MZ prebiehala v školskom roku 2018/2019 podľa plánu, ktorý bol vypracovaný na začiatku 
školského roka. Neoddeliteľnou súčasťou obsahu primárneho vzdelávania boli aj prierezové témy, ktoré sa 
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prelínali vzdelávacími oblasťami. Prierezové témy odrážali aktuálne problémy  súčasnosti, boli návodom na ich 
prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžili aj na prehĺbenie základného učiva, prispeli k tomu, aby si žiaci rozšírili 
rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájali rôzne oblasti základného učiva, prispievali ku 
komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňovali proces utvárania a rozvíjania kľúčových spôsobilosti 
žiakov. 
            Do vyučovacieho procesu sme začlenili tieto prierezové témy: dopravná výchova, osobnostný a sociálny 
rozvoj, environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života človeka a zdravia, 
tvorba projektu a prezentačné schopnosti, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, výchova k manželstvu 
a rodičovstvu a finančná gramotnosť. 
            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. 

Vo vyučovacom procese sme využívali rôzne metódy a formy práce: 
· skupinové vyučovanie, návšteva kultúrnych a divadelných  podujatí, besedy, 
· zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusia, metódy hrania rolí; 
· informačno-receptívna metóda, improvizácia. 

Dobré výsledky sme dosiahli v recitačných, výtvarných a dramatických súťažiach. Výchovné problémy 
sme riešili v spolupráci s rodičmi a  so školským špeciálnym pedagógom. Snažili sme sa proces výchovy 
a vzdelávania žiakov mladšieho školného veku viesť tak, aby boli zohľadnené individuálne danosti 
jedinca, s využitím všetkých možností samostatnej práce, podporu spontánnosti a aktivity, schopnosti učiť 
sa vlastnou cestou. Sústavne venujeme pozornosť čistote a výzdobe tried. Pravidelne sa dopĺňajú a 
obsahovo aktualizujú nástenky a výstavky žiackych prác. 

                
Akcie a súťaže v školskom roku 2018/2019: 

Športový deň I. stupeň 

Motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu, to je hlavný cieľ Európskeho týždňa športu, 
ktorý je na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy od 23. do 30. septembra 2018. Aj na našej 
škole sa dňa 27. 9. 2018 areál školského dvora zmenil na veľké športové mravenisko. Zber zemiakov, 
plnenie vedra loptičkami, nafukovanie balónov, let bosoriek. To je len časť netradičných disciplín, 
ktoré museli žiaci I. stupňa zvládnuť. Na úvod športového dňa sa starostlivo rozcvičili a pod vedením 
svojich pani učiteliek sa rozišli k jednotlivým súťažným stanovištiam.  Pani učiteľky merali 
a zapisovali výkony. Žiaci všetky disciplíny zvládli, prekážky prekonali a v záverečnom vyhodnotení 
obdržali za svoju odvahu a výkon žiarivé sladké medaily, na nákup ktorých finančne prispelo ZRŠ, 
vecné ceny a tričká deťom daroval Olympijský klub Žilina, za čo im patrí úprimné poďakovanie. 

Najlepšími športovcami v jednotlivých triedach sa stali: 
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1.A 1. miesto – Anetka Androvičová 1.B 1. miesto – Denisko Tichák 

  2. miesto – Jakub Malíček   2. miesto – Maťka Chytčáková 

  3. miesto – Sofia Šutková   3. miesto – Nikolas Paško 

1.C 1. miesto – Filip Kozák     

  2. miesto – Veronika Priputenová     

  3. miesto – Ján Berešík     

2.A 1. miesto – Boris Truchlý 2.B 1. miesto – Dávid Póčik 

  2. miesto – Matúš Jánošík   2. miesto – Kristína Mičová 

  3. miesto – Šimon Rybár   3. miesto – Anna Kršková 

3.A 1. miesto – Šimon Širanec 3.B 1. miesto – Laura Dávidíková 

  2. miesto – Jakub Repáň   2. miesto – Jozef Piš 

  3. miesto – Lujza Zimenová   3. miesto – Ema Mihová 

4.A 1. miesto – Rastislav Hošták 4.B 1. miesto – Lenka Staníková 

  2. miesto – Stefanie Liptáková   2. miesto – Nelka Kabatierová 

  3. miesto – Patrik Franek   3. miesto – Marek Tomašov 

 

Svetový deň duševného zdravia 

Svetový deň duševného zdravia si 10. októbra pripomína skoro celý svet a inak tomu nebolo ani na 
našej základnej škole. Každá trieda mala možnosť sa obliecť do jednej pozitívnej a výraznej farby. 
Samozrejme išlo o to, aby sme aj my nejakým spôsobom prispeli k tomuto dňu.  Keďže aj mnohí z 
nás si prešli nejakými problémami či trápeniami, aj toto je spôsob ako naša škola podporuje Deň 
duševného zdravia.  

Do školy na bicykli  

Problematika bezpečnosti na cestách je záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Preto 
sa dopravná výchova stáva jednou z ústredných tém, ktorým sa na našej škole venujeme.  Hlavným 
dôvodom na skvalitnenie dopravnej výchovy je ochrana zdravia a života detí. Štatistiky nehôd a 
zranení cyklistov a najmä chodcov – predovšetkým školopovinných detí – potvrdzujú, že v oblasti 
bezpečnosti v cestnej premávke sú veľké rezervy, z čoho plynie pre našu základnú školu povinnosť 
skvalitniť výučbu dopravnej výchovy, aby základné návyky získali deti už v rannom veku. Od 
začiatku školského roka sa snažíme viesť deti k zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Žiaci sa 
pomocou rôznych aktivít a praktických činností učia, ako a kde sa môžu bezpečne hrať i ako sa má 
správať účastník cestnej premávky. 

V septembri sa žiaci 1.stupňa zúčastnili účelových cvičení.   
Zapojili sa do Deň ústneho zdravia - čítali texty s danou tematikou,  robili praktické aktivity, 
rozprávali sa o  podporovaní ústnej hygieny, ukazovali si názorné pomôcky na ústnu hygienu. 
 
Pešibus  

Dňa 18. októbra 2018 sa uskutočnila v rámci týždňa zdravej výživy aktivita týkajúca sa zdravého 
životného štýlu Pešibus. Stretli sme sa pred mostom pri rieke Varínka, na Námestí sv. Floriána, na 
križovatke ulíc Hviezdoslavova a Dubenec. Po ulici Antona Bernoláka sme spoločne išli do školy 
peši. Pešibusu sa zúčastnilo okolo 100 žiakov s pani učiteľkami a pani Kalašovou. Pešibus bol zdravý 
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a zaujímavý, pretože počas rannej cesty do školy sme sa porozprávali so svojimi kamarátmi 
a bezpečne sme sa pohybovali v cestnej premávke. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Pešibusu 
a tešíme sa, že budúci Pešibus zažijeme spoločne všetci. 

Týždeň zdravej výživy  

Zdravý životný štýl a zdravá výživa patria čoraz viac medzi priority dnešného človeka. V dňoch 15. 
- 19.10.2018 sa v našej škole opäť realizovala kampaň Týždeň zdravej výživy. Počas tohto týždňa 
sme sa snažili poukázať na dôležitosť správneho stravovania sa, nutnosť pestrej životosprávy či 
potrebu aktívneho pohybu. V spolupráci so školskou jedálňou sme pripravili Ochutnávku zdravých 
jedál - nátierok, šalátov, ovocia a zeleniny, ochuteného mlieka či ďalších zdravých dobrôt. Žiaci 
navštívili Ochutnávku, v priestoroch školskej jedálne, počas vyhradeného času podľa harmonogramu.  

 
 
Hovorme o jedle  

Ako každý rok, opäť sme sa zapojili do súťaže: „Hovorme o jedle“.  Počas jedného týždňa boli 
vyhlásené denné témy zamerané na potraviny a výživu. Ide o kreatívne a inovatívne zachytenie 
problematiky stanovenej dennej témy, s dôrazom na význam rôznorodej a vyváženej stravy a pôvod 
potravín. 

 

Najzaujímavejšie podujatie ku Dňu knižníc 

Aj tento rok  sme sa pridali k stovkám iných škôl na Slovensku, aby sme prostredníctvom tvorivých 
aktivít zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 
k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Téma tohtoročného podujatia 
znela  „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. 
Nášmu podujatiu sme dali názov Spoznajme sa navzájom - veselo i vážne. Aktivity sme vyberali 
tak, aby sme naplnili náš cieľ - spoznať krajinu našich susedov, jeho jazyk, kultúru, históriu, 
zaujímavé miesta  a pripomenúť si 100 rokov od vzniku prvej spoločnej republiky. Nechceli sme, aby 
išlo len o formálne informácie, ale aby žiaci nazerali na Českú a Slovenskú republiku očami 
súčasného moderného človeka prostredníctvom aktivít, ktoré budú pre nich obohatením a súčasne i 
príjemnou zábavou. 

Na hasičskej stanici  

Dňa 22. októbra 2018 sa žiaci 4.A a 29. októbra 2018 žiaci 4.B zúčastnili exkurzie na Hasičskej 
stanici – Krajské riaditeľstvo HaZZ na Námestí požiarnikov v Žiline. Po privítaní sme sa presunuli 
do miestnosti, v ktorej mohli deti vidieť ukážky techniky a vybavenie hasičov. Spoločne s pánom 
hasičom z kolektívu tretej zmeny pod vedením veliteľa Ľuboša Bucka sme si povedali, kedy privolať 
hasičov, ako privolať hasičov číslom 112 alebo 150, ako postupovať pri hlásení požiaru a hasení 
požiaru. Žiaci si vyskúšali záchranu a presun spolužiaka na bezpečné miesto pomocou vybavenia 
hasičov. Deti zaujali ukážky techniky – hasičské autá a ich vybavenie. 

Deň úcty k starším  

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali 
radostí, ktoré im život ponúkol, aby urobili šťastnejšími nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim 



 47

mamám. Október je „Mesiacom úcty k starším“ a naši žiaci 1. B, 4. B a 5. A na to ani tento rok 
nezabudli. Svojim starkým prejavujú lásku denne, ale aj napriek tomu sa rozhodli spríjemniť im 
popoludňajšie chvíle krátkym programom pri oslavách tohto sviatku. Najprv 24. 10.2018 vystúpením 
v Kultúrnom dome vo Varíne pre jubilujúcich oslávencov a 25. 10. 2018  v Zariadení pre 
seniorov  Alžbetínum. 

Záložka do knihy spája školy 

Už po deviatykrát sme sa ako škola zapojili do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája 
školy. Tento rok na tému  Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Touto jednoduchou 
formou nadväzujeme kontakty s novými školami na Slovensku a súčasne motivujeme žiakov 
k čítaniu prostredníctvom výroby záložiek, ktoré odrážajú motívy alebo krátke príbehy z kníh, ktoré 
žiakov pri čítaní zaujali a chcú sa s nimi podeliť s inými. Na stvárnenie témy žiaci využívajú rôzne 
techniky, no stále drží prím maľba pastelkami. Všetky záložky, ktoré odosielame žiakom družobnej 
školy sú zalaminované, čo im dodáva punc kvality a originality. Každá záložka je označená 
základnými údajmi o našej škole, ktoré môžu žiaci z družobnej školy využiť na kontakt s našimi 
žiakmi. Tento rok sa našou priateľskou školou stala Základná škola v Kluknave. Kluknava je obec na 
Slovensku v okrese Gelnica. Nachádza sa v centre Spiša. Leží v Kluknavskej kotline, ktorá je 
súčasťou Hornádskej kotliny. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená 
Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Dúfame, že sa naše záložky žiakom z východnej časti 
Slovenska budú páčiť a poslúžia im nielen ako darček, ale i milá spomienka na žiakov zo ZŠ s MŠ 
Ondreja Štefku vo Varíne. 

Terchovský polmaratón  

Dňa 13.10. 2018 sa žiaci našej školy v rámci zemepisno – turistického a športového krúžku zúčastnili 
štvrtého ročníka Terchovského polmaratónu. Žiaci bežali ulicami Terchovej v dĺžke 770 m. Po 
odovzdaní cien a malom občerstvení absolvovali aj výstup náučným chodníkom k vyhliadkovej veži, 
z ktorej mohli obdivovať najmä samotnú Terchovú a jej okolie. Žiaci si okrem dobrého pocitu 
z odbehnutej trate odnášali aj neopakovateľný zážitok. 

Jesenná výstava ovocia a zeleniny 

Počas jesennej výstavy ovocia a zeleniny prebiehala súťaž. Bolo náročné vybrať tie najkrajšie 
a najzaujímavejšie výtvory – všetky boli krásne a nápadité. Všetkým, ktorí prispeli do výstavy 
svojím dielom patrí poďakovanie – žiaci dostali pochvalu vo forme nálepky do žiackej knižky. 
Víťazmi súťaže sa stali: 
Najkurióznejší tvar ovocia a zeleniny: 

 Majka Svobodová 1.C 
Najoriginálnejšie vyzdobený košík z ovocia a zeleniny: 

 Matej Chebeň 7.B 
Najroztomilejšiu dekoráciu z ovocia a zeleniny: 

 Aďko Tomašov 2.B 
 Lilien Kvačkajová 2.B 
 Šimon a Matúš Hliníkovci 9.B, 2.B 

Najväčší košík s výzdobou z ovocia a zeleniny: 
 Veronika Michaľáková 3.B 

Extra cena: Alexandra Cabadajová 2.B 
 
Súťaž „Moje obľúbené zvieratko“ 
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Žiaci prvého stupňa mali možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže „Moje obľúbené zvieratko.“ Tento 
rok sme dostali až 63 prác. Prvá kategória patrila ročníkom 1.a 2. a druhá kategória žiakom 3. a 4. 
ročníka.  Deti nakreslili zvieratká z celého sveta – medveďa, rysa, pandu, surikatu, slona, ježka, žirafu 
či obľúbeného psíka. Niektoré pridali i zaujímavý popis a fotografie. Všetky práce si zaslúžia 
pochvalu a poďakovanie za zapojenie sa do súťaže!  

1. miesto – Anetka Androvičová 1.A 
2. miesto – Natálka Rovňanová 2.A 
3. miesto – Karinka Brežná 2.A 

1. miesto – Eliška Chytilová 4.B 
2. miesto – Lenka Staníková 4.B 
3. miesto – Andreas Helt zo 4.A 

V októbri sa žiaci prvého stupňa zapojili do: Svetový deň ochrany zvierat, kde sme si pripomínali 
a zdôrazňovali nezastupiteľnú úlohu, ktorú hrajú zvieratá v našom živote – od poskytovanie potravy, cez 
úlohu spoločníka, pomocníka. Žiaci 3. a 4. Ročníka sa zapojili do Dňa komiksov, kde vytvárali a ilustrovali 
vlastný komiks. 

Európsky deň jazykov na našej škole 

Deň, 27. november, bol  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. Program spestrilo aj veľmi pekné divadelné predstavenie v anglickom jazyku, Pinocchio, 
ktoré bolo prispôsobené veku a aj jazykovej úrovni jednotlivých ročníkov. 
Žiaci si pripravili  rôzne prezentácie ,postery, referáty, súťažné  kvízy,  či výstavy. 
Žiaci sa počas dňa mohli zapojiť aj  do ďalších pripravených  súťaží a aktivít. 
Pochvalu  si zaslúžia ale  všetci, ktorí  pripravili svojimi  nápadmi, aktivitami  a ich realizáciou 
príjemný a zaujímavý  deň. Sme  presvedčení, že  priebeh Európskeho dňa jazykov v našej škole 
bol  prínosom pre  žiakov  a učiteľov  a obohatil všetkých  o nové edomosti, ktoré  sú  krôčikom k 
bližšiemu poznaniu iných  krajín, ich kultúr  a jazykov. 
Európsky deň jazykov na našej škole bol  inšpiratívny, zábavný a zároveň poučný. 
 
Kampaň Červené stužky 
 
Aj tento školský rok sme sa opäť zapojili do kampane Červené stužky, ktorú organizuje Gymnázium 
sv. Františka z Assisi v Žiline. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 
4. septembra 2018 a vyvrcholí 1. decembra 2018 – na Svetový deň boja proti AIDS. Spolupatričnosť 
s ľuďmi trpiacimi ochorením AIDS sme sa snažili vyjadriť nosením červených stužiek a taktiež 
vytvorením „živej“ červenej stužky.  
 
Vianočná zbierka UNICEF 2018 
 
Tento školský rok sa naša škola zapojí do Vianočnej zbierky Unicef 2018 v rámci celoročného 
projektu Škola priateľská k deťom. V priebehu budúceho týždňa od 10.12. do 14.12. 2018 budete 
môcť prispieť a pomôcť deťom trpiacim podvýživou. 
V priebehu týždňa od 10.12. do 14.12. 2018 žiačky 8. ročníka (Timea Jedličáková, Lucia Ženteková, 
Alexandra Komačková, Vanessa Porubčanská) zbierkovali v rámci školy. Tento rok sa vyzbieralo 
122,89 eur, za čo ďakujeme dobrým ľuďom, ktorí sa rozhodli v predvianočný čas prispieť a pomôcť. 
Tohtoročná zbierka  putuje do Južného Sudánu, Nigérie, Somálska a Jemenu, kde 1,4 milióna detí 
trpí hladom. Výnos bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy (špeciálna terapeutická 
výživa na arašidovej báze, ktorú Unicef dodáva do postihnutých oblastí) pre deti, ktoré trpia 
podvýživou. 
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Black and White party 
 
V piatok 30. novembra sa zišli vo veľkej telocvični všetci tí, ktorí radi tancujú a zabávajú sa. Naši 
deviataci sa postarali o organizáciu diskotéky pod názvom Black and White.  O hudbu sa postaral 
šikovný „DJ “ a svoju úlohu si splnil naozaj zodpovedne. Zábavu spríjemnili svojím programom 
deviataci a deviatačky, ktorí sa venovali prítomným žiakom. Okrem hudby a tanca žiakov čakala aj 
bohatá tombola a súťažné aktivity. Žiakom sa veľmi páčil nápad s fotostenou, kde si urobili veľa 
vtipných záberov. 
 
 
Mikuláš v škole 
 
Opäť po roku dňa 6. 12. 2018 nás v škole potešila vzácna návšteva – Mikuláš so svojimi pomocníkmi 
– anjelikmi a čertami. Priniesol deťom sladkosti a mandarínky, za ktoré mu poďakovali básničkami a 
pesničkami. Všetci sme sa tešili a pochutnávali si na dobrotách z mikulášskej nádielky. 
 
Školské kolo Šalianskeho Maťka  

Niektoré aktivita sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej 
povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Táto súťaž má svojím rozsahom veľký význam 
pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti 
umeleckej komunikácie. 30 žiaci 2.-7. roč. súťažili ako zvyčajne v troch kategóriách. Z úst našich 
menších aj o kúsok väčších recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Niektoré smutné, 
iné veselé. Všetky však zobrazujúce život v minulosti. V silnej konkurencii si nakoniec postup do 
okresného kola vybojovali Laura Dávidíková, Lukáš Bugáň a Branislav Dominiak. Všetci si zo súťaže 
okrem diplomov a vecných cien odniesli aj pekné zážitky, nové recitátorské skúsenosti a poznatky. 

Vianočný koncert 

Predvianočnú atmosféru na našej škole spestril vianočný koncert, ktorý sa konal dňa 18.12.2018 
v kinosále kultúrneho domu. Na koncerte pod názvom Od Mikuláša do Vianoc vystúpila skupina 
4EWER so známymi i menej známymi vianočnými piesňami. Na záver zaznela Tichá noc, ktorú si tí 
najodvážnejší žiaci i učitelia mohli zaspievať so spevákmi priamo na pódiu. Deti si toto hudobné 
dopoludnie užili a po vynútenom prídavku odchádzali spokojní a vianočne naladení. 

Súťaž o najkrajšiu zimnú – vianočnú výzdobu triedy  
 
Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu zimnú – vianočnú výzdobu triedy. Spomedzi 
všetkých tried najviac zabodovala 7.A trieda a právom sa stala jej víťazom, na 2. mieste skončila 1.A 
trieda a 3. miesto patrí 2.A triede. 
Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa podieľali na výzdobe svojich tried ďakujeme a víťazom srdečne 
gratulujeme. 

Vyhodnotenie zberu papiera a plastových vrchnáčikov v 1. kole školského zberu 

V prvom kole zberu papiera v školskom roku 2018/2019 sa nám podarilo vyzbierať 1636,7 kg 
papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Veríme, že v druhom kole zberu (máj 2019) sa podarí 
vyzbierať ešte väčšie množstvo vytriedeného papiera a plastových vrchnáčikov. Žiaci, ktorí nazbierali 
najviac papiera a plastových vrchnáčikov budú odmenení zaujímavými cenami. Trieda, ktorá 
nazbierala najviac papiera získa poukaz na pizzu pre celú triedu. 
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„Pôjdeme my Ježiškovi hrať...“ 

Je tu už čas novoročných predsavzatí, ale ešte stále v nás doznieva čaro Vianoc a jedinečných 
zázračných okamihov, ktoré so sebou tento magický čas prináša. 
Takou milou spomienkou je i vianočný program žiakov našej školy zo dňa 19.decembra 2018, ktorý 
v sebe niesol myšlienku radosti, veselosti, ale i pokoja, mieru, pokory a úcty k novorodeniatku, ktoré 
sa stalo spásou pre náš svet. 
V takejto rodinnej pohode sa nieslo i spoločné stretnutie našich žiakov a pedagógov v priestoroch 
Kultúrneho domu vo Varíne. V slávnostnom programe odzneli piesne, vinše, tance a na záver 
pozdravili všetkých prítomných všetci žiaci našej školy v krátkom filme. 
Vianočný program mal i charitatívny rozmer. Všetky vyzbierané peniaze boli odovzdané Michalovi 
Ripelovi, chlapcovi, ktorému sa v krátkom okamihu zmenil život o 180 stupňov a nikdy už nebude 
taký, ako bol predtým. Ďakujeme v jeho mene, ale i mene nás všetkých, za každý príspevok, ktorý 
bol darovaný zo srdca. Veď všetci sme anjeli s jedným krídlom, no ak chceme lietať, musíme sa objať. 
Toto symbolické objatie prinieslo Michalovi .......eur. Presvedčili sme sa, že ľudské nešťastie nie je 
ľuďom ľahostajné. Bol to súčasne krásny príklad aj pre našich žiakov, že Vianoce sú ešte krajšie 
vtedy, keď obdarúvame i tých, ktorých nepoznáme. 
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie za pomoc a spoluprácu pri realizácii kultúrneho programu 
všetkým zainteresovaným pedagógom, vedeniu základnej školy, účinkujúcim, žiakom, ale 
i prevádzkovým zamestnancom školy, rodičom, farskému úradu, zamestnancom Kultúrneho domu 
a Kultúrneho strediska vo Varíne. 
 

Zvierací album – anglický a ruský jazyk - vyhodnotenie 

Dňa 25. septembra bola vyhlásená súťaž pre žiakov 3. až 9. ročníka The Animal Album, v ktorej za 
istých podmienok pre danú kategóriu /súťažilo sa v 3 kategóriách / mohli žiaci opísať v anglickom, 
ruskom alebo nemeckom jazyku zvieratá žijúce na Slovensku, odovzdať obrázkový album zvierat, 
a tak sa zúčastniť súťaže. 
Prihlásilo sa viac ako 30 žiakov, žiaľ nie všetci splnili podmienky súťaže, pretože do albumov zaradili 
mnohé exotické zvieratá, a tým stratili cenné body. 
Hodnotenie pre každý projekt bolo rovnaké - dodržaný počet viet pre svoju kategóriu, gramaticky 
správne tvorené vety a čo najkrajšie stvárnenie témy v projekte. 
  
Odmenení žiaci v súťaži Zvierací album – anglický jazyk : 
Prvá kategória: 3.-4. ročník / 2 vety, 5 zvierat / 

1. Mikolajová Ella 3.B 
2. Dávidiková Laura 3.B a Kubalová Zuzana 4.B 
3. Halečková Martina 4. A 

Žiaci sa zapájali do výtvarných a matematických súťaží. 
Plán čitateľskej gramotnosti: žiaci tvorili vlastné leporelo, pracovali s detským časopisom Vrabček 
a Adamko, vyhľadávali informácie v encyklopédiách, tvorili vianočné pohľadnice a písali list 
Ježiškovi, tvorili vlastné vianočné príbehy, čítali vianočné a zimné príbehy. 
 

Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín 

7. 2. 2019 sme sa opäť stretli v školskom kole súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – 
Hviezdoslavov Kubín. Nádejní recitátori, budúci spisovatelia, milovníci umeleckého slova pod 



 51

kritickým drobnohľadom poroty súťažili v troch kategóriách: 1. kategória – 2. – 4. ročník, 2. 
kategória – 5. – 6. ročník, 3. kategória – 7. – 9. ročník. Ocenenie získali nasledovní recitátori: 

1. kategória 
Poézia                                                                    Próza 

1. miesto – Filip Póčik 4. B                           1. miesto - neudelené 
2. miesto – Dominika Kapasná 3. B              2. miesto – Patrik Franek 4.A 
3.  miesto – Matúš Hliník 2. B                                         Eliška Chytilová 4.A  

                                                                 3.miesto – Adam Štadáni 4. B 
 
Fašiangy v DOS Alžbetinum  

Dňa 6. februára 2019 boli žiaci 3. B, 4. B a 5. A  triedy potešiť a priblížiť fašiangový čas aj v DOS 
Alžbetinum vo Varíne. Svojimi piesňami, folklórnym, ale aj moderným tancom vyčarili na tvárach 
úsmev a dobrú náladu babičkám aj dedkom, ktorí si spoločne s nami zaspievali na ľudovú nôtu. 

Fašiangový program pre Jubilantov  

Mesiace Január a Február sa viažu v duchu fašiangových zábav a tancov. Pri tejto príležitosti 
organizoval Obecný úrad dňa 30. januára 2019 príjemné posedenie pre jubilantov z obce. Žiaci z našej 
školy a deti z MŠ pod vedením p. učiteliek pre nich pripravili veselý program. 

Výstava KAMUFLÁŽ  

Dňa 4.2.2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili výstavy zvierat pod názvom „Kamufláž“ vo Varíne 
v budove Správy Národného parku Malá Fatra. Žiaci mali pripravený špeciálny program, v ktorom si 
preskúšali nielen svoje pozorovacie schopnosti, ale dozvedeli sa aj o tom, prečo je sfarbenie a tvar 
tela živočíchov veľmi dôležitý ochranný mechanizmus pred nepriateľom. Hlavným cieľom výstavy 
bolo vzbudiť záujem o jednotlivé živočíšne druhy žijúce v ich bezprostrednom okolí a zmeniť uhol 
pohľadu na prírodu a jej ochranu. 

Fašiangová veselica  

Prečo sa pred prázdninami nerozlúčiť vo veselej nálade ? - povedali sme si. A tak  si žiaci  ročníkov  1. 
– 4.  urobili parádny karnevalovo - fašiangový deň s maskami  a tancom. Starší žiaci zas fašiangový 
sprievod. 

Aj naša škola sa pripojila do" ponožkovej výzvy"  

21.marec je výnimočný deň. Je to Svetový deň Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum bol 
odvodený z čísel 3 a 21, ktoré znamenajú tretí prebytočný chromozóm v 21. chromozómovom páre. 
Každý rok sa narodí približne 4000 detí s týmto syndrómom. Tento deň si pripomíname inakosť 
farebnými ponožkami. K zvýšeniu povedomia žiakov o Downovom syndróme sme prispeli 
rozhlasovou reláciou a propagáciou Svetového dňa Downovho syndrómu. Mnohí žiaci prišli v tento 
deň do školy s ponožkami rôznych farieb a vyjadrili tak svoju solidaritu. Myšlienkou dňa bolo motto: 
"Byť odlišný je normálne". 
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Imatrikulácia prvákov  

Peknú námornícku imatrikuláciu pre svojich najmenších kamarátov pripravili naši deviataci spolu 
s pani učiteľkou Brennerovou, pani učiteľkou Chobotovou a triednymi pani učiteľkami pani 
Synákovou, Líškovou a Solárovou. Z prváčikov 1.A, 1.B a 1.C sa stali na jedno popoludnie 
25.03.2019 malí plavčíci, ktorí boli pasovaní za námorníkov školy pani riaditeľkou M. Filovou. Pani 
učiteľky si so svojimi prváčikmi pre prítomných pripravili program, kde nám zaspievali, zarecitovali, 
sľúbili, že budú dodržiavať pravidlá správania a doplavia sa až do deviateho ročníka. Po tomto už nič 
nebránilo pani riaditeľke pasovať malých plavčíkov za námorníkov našej školy. Malí námorníci 
dostali darčeky od nášho Rodičovského združenia a všetkých čakali krásne námornícke mufiny. 

 
Kvíz o knihe  

V marci si viac ako inokedy pripomíname význam knižnej kultúry. Už tradične sa mesiac marec 
spája nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. S knihami sa stretávame od útleho detstva 
a aj dnes, v dobe informačných technológií mnohí z nás uprednostnia trávenie voľných chvíľ práve 
pri knihe. Aj žiaci 2. – 4. ročníka sa zapojili do spoločného čítania kníh a následne si overili svoje 
literárne vedomosti Kvízom o knihe. Zapojili sa všetci žiaci a najúspešnejší boli:  

o 2. A – Katarína Chabadová, Natália Rovňanová 
o 2. B – Lívia Murajdová, Aneta Ďurinová, Vanesa Chobotová 
o 3. A – Aneta Mahútová, Jakub Hypš, Alžbeta Adamčíková, Tomáš Cingel 
o 3. B – Veronika Michaľaková 
o 4. A – Naďa Kalašová 
o 4. B – Martina Halečková 

 

SLÁVIK  2019 

V školskom roku 2018/19 sa uskutočnila spevácka súťaž Slávik 2019. Z triednych kôl postúpilo  do 
školského kola 45 súťažiacich. Zaspievali a zahrali nám veľa krásnych ľudových piesní. Dokázali 
nám, že aj v dnešnej modernej dobe je ľudová pieseň veľmi obľúbená. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
našej súťaže zúčastnili a zachovávajú naše tradície a dedičstvo  starých otcov a mám. Tešíme sa na 
stretnutie v budúcom roku. 

 Kategória:   SPEV - 32 súťažiacich 
Hlavná cena     SUPER SLÁVIK   Anetka Androvičová  1. A  

1. kategória spev  
1. miesto Alica Bolčeková 1.B 
2. miesto Hana Šťastná 1.B 
3. miesto Timea Boková 2.A 

2. kategória spev  
1. miesto Lenka Staníková 4.B 
2. miesto Monika Obšivanová 3.B 

miesto Dominika Škorvánková 3.B 
3. miesto Stanislav Androvič 4.A 

 Kategória: HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ  - 13 súťažiacich  
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Hlavná cena    SUPER MUZIKANT - Natália Michalčíková 5. B 

1. kategória hra na hudobný nástroj  
1. miesto Viktória Skokanová 2. B (heligónka) 
2. miesto Tamara Chabadová 1. B (heligónka) 
3. miesto Lucia Mihalčatinová 2. A (heligónka) 

2. kategória hra na hudobný nástroj  
1.miesto Natália Michalčíková 5. B (heligónka + spev) 
2.miesto Alex Cigánik 4. A (heligónka) 
3. miesto Natália Jánošíková 4. A (husle) 

 

Plavecký výcvik 

V dňoch 9.4.2019 – 15.4.2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Žiline pod 
vedením  inštruktorov plaveckej školy Nereus. Celkovo absolvovali 10 vyučovacích hodín. 

Žiaci boli rozdelení do piatich skupín . Niektorí s plávaním len začínali, ostatní sa zdokonaľovali 
v technike plaveckých štýlov KRAUL, PRSIA a ZNAK. V posledný deň žiaci predviedli svoje 
schopnosti preplávaním určitej dĺžky. Za odmenu získali Mokrý diplom s fotografiou. Po vzájomnom 
zhodnotení sme dospeli k záveru, že výcvik splnil svoj cieľ. Všetkým prítomným inštruktorom sme 
poďakovali za ich profesionálny prístup. 

Zápis prvákov do 1. ročníka 
 
V mesiaci apríl sa konal slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka. Školskú zrelosť a pripravenosť 
posudzovali pani učiteľky primárneho vzdelávania. Zápisu sa zúčastnila aj špeciálna pedagogička 
Mgr. Oľga Peciková, ktorá cennými radami pomáhala pedagógom školy pri analýze žiackych prác. 
„Skúškou zrelosti do školy“ bol pracovný list, v ktorom žiaci preukázali svoje vedomosti 
nadobudnuté v predprimárnom vzdelávaní. Úlohy boli hravé, jednoduché,  ponúkali možnosť 
komunikácie s nádejnými prváčikmi. Po úspešnom zvládnutí týchto úloh, žiaci dostali pamätný 
diplom na zápis spolu s darčekom, záložku s dôležitými údajmi o škole a mohli si vybrať zo širokej 
škály spomienkových suvenírov, ktoré pre svojich budúcich spolužiakov pripravili žiaci našej školy. 
V závere prebiehalo fotografovanie novoprijatých školákov spolu s ich „Pamätným listom“. Prítomné 
deti svojimi schopnosťami a odhodlaním dokázali, že sú pripravené na príchod do základnej školy a 
tešia sa na nové prostredie. 

Týždeň hlasného čítania  

Stalo sa už peknou tradíciou, že každoročne v apríli prebieha u nás  akcia nazvaná Týždeň hlasného 
čítania. Ani tento rok tomu nebolo inak a žiaci 1. až 4. ročníka na hodinách slovenského jazyka 
a literatúry čítali zaujímavé knihy. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo zvyšovať záľubu detí 
o knihy, literatúru a čítanie. Nemenej dôležitým cieľom bolo pomôcť deťom objaviť svet príbehov 
plných múdrostí, zábavy i poučenia. Trénovali sme hlasné, plynulé a výrazné čítanie.  
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Beh do strečnianskych hradných schodov 

 

Dňa 17.5. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže:„ Beh do strečnianskych hradných schodov“. 
Hlavnými organizátormi tohto bežeckého podujatia sú Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, 
Academic Žilinská univerzita a Olympijský klub Žilina. Pripravených bolo spolu 12 kategórií 
(mládež základných a stredných škôl, vysokoškoláci a dospelí). Úlohou bolo vybehnúť 151 hradných 
schodov. Naši bežci boli veľmi úspešní, poniektorí získali aj umiestnenie na stupienkoch víťazov . 

o Matúš Verčík 7. B -1 . miesto 
o Matej Chebeň 7.B – 2. miesto 
o Lujza Zimenová 3.A – 2. miesto 
o Jozef Piš 3.B – 3. miesto 

Májové kúzlo  
 
Dňa 17.5.2019 v piatok sa uskutočnila na našej škole diskotéka - Májové kúzlo. Táto 
úspešná akcia pre žiakov našej školy sa opäť vydarila. Ako aj predošlé roky, zábava bola úžasná, 
všetci sa výborne bavili. Okrem tancovania,  čakali na deti hry a súťaže, pri ktorých získavali odmeny. 
Diskotéku obohatila aj hodnotná tombola, ktorú pripravili naši deviataci s triednymi učiteľkami.  

Exkurzia Zuberec 2 

Žiaci prvého a druhého ročníka sa zúčastnili tematickej exkurzie v Múzeu oravskej dediny. Múzeum 
oravskej dediny Zuberec – Brestová je slovenské múzeum, ktoré ukazuje život v oravských dedinách 
v minulosti.  Je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí v podhorí Roháčov. Nachádza sa tu 50 
stavieb ľudovej architektúry. Nechýbajú tu ani technické stavby ako mlyn na vodný pohon, olejáreň, 
hrnčiarska pec a iné. To umožnilo žiakom predstaviť si život a prácu Oravcov v minulosti. 
V múzeu bol pripravený bohatý program s mnohými aktivitami. Okrem získaných teoretických 
poznatkov mali deti možnosť  tvoriť a vyskúšať si tradičné remeslá našich predkov.   
Zúčastnili  sa vedomostného kvízu o prírode TANAPU a predmetoch tradičnej ľudovej kultúry. 

Čítajme si 2019 

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do celoslovenského projektu zameraného na rozvoj 
čítania a podporu vzťahu žiakov ku knihe pod názvom Čítajme si... Cieľom projektu je súčasne 
zatraktívniť knihu pre deti. Organizátorom podujatia je LINKA DETSKEJ ISTOTY, n. o. . V 
spolupráci s partnermi sa tento rok  uskutočnil už 12.ročník detského čitateľského maratónu. Krstnou 
mamou podujatia je už od samého začiatku spisovateľka Oľga Feldeková. Tento rok sa do podujatia 
zapojilo 32 425 detí z celého Slovenska. 
Z našej školy 30.mája 2019 čítalo 375 žiakov. Každý žiak, ktorý sa zapojil si odniesol malý darček – 
čitateľskú záložku. Čítalo sa hlavne v triedach, ale i v priestoroch našej školskej knižnice. 
 
Mestské divadlo Žilina 
Vo štvrtok 30. mája 2019 o 10.00 h sa v Mestskom divadle v Žiline konal už 10. jubilejný ročník 
prehliadky umeleckej tvorivosti žiakov základných škôl „Naše talenty“. Cieľom tejto prehliadky je 
podnecovanie umeleckej prezentácie, ktorá vychádza zo spracovania prác slovenských literárnych a 
hudobných autorov, kultúrnych a historických dejinných udalostí, ľudovej kultúry, slovesnosti a 
tradícií. Tento rok sa tohto podujatia zúčastnila aj naša škola a to žiaci z 1. B, 3. B a 4. B triedy.  
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Dopravné ihrisko Krasňany  

Dňa 10. 06. 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili v rámci dopravnej výchovy 
dopravného ihriska v Základnej škole v Krasňanoch. Počas celého dňa si hravou formou opakovali 
a taktiež priučili pravidlám cestnej dopravy. Na horských bicykloch bolo potrebné prejsť podľa 
pokynov daný úsek. Keďže bicyklov bolo viac, bolo potrebné sa vzájomne rešpektovať a brať ohľad 
aj na ostatných členov cestnej dopravy 

Obrovo 
 
Dňa 17. 06. 2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili školskej exkurzie Obrovo, ktoré sa nachádza 
v Čutkovskej doline. Uprostred hôr a obrovského rezortu dreveníc sú postavené ihriská a vymyslené 
animačné programy. Pre žiakov bol najskôr pripravený pútavý a variabilný animačný program, 
v ktorom si žiaci otestovali pozornosť, pohybové zručnosti a schopnosti, odmerali si svoje sily, 
šikovnosť, pamäť, vytrvalosť. Našli tam aj trampolínu, preliezačky, priestor vyhradený na lukostreľbu 
a iné. Po úspešnom zvládnutí všetkých aktivít sme poobedie zakončili prechádzkou do okolia, kde 
sme sa potešili pohľadom na ovečky, na malé jazierko, v ktorom sme pozorovali pstruhy. 
 
 
Didaktické hry pre 1.-4.ročník 
 
V júni žiaci 1. stupňa absolvovali didaktické hry – teoretickú a praktickú časť. 
Teoretická časť: oboznamovanie sa s dopravnými značkami a správaním sa na cestnej komunikácii, 
zásady bezpečného správania v prírode, evakuácia, riešenie mimoriadnych situácií, varovné signály 
(zvonenie, búchanie na kovové  predmety, rozhlasové vysielanie, sirény) havária, živelná pohroma, 
opatrenia na znižovanie rizika ohrozenia v škole, zásady bezpečnej jazdy na bicykli, časti bicykla... 
Praktická časť: pochod po danej trase zameraný na spoznávanie ulíc v obci, daného okolia, pohyb 
a pobyt človeka v prírode, spoznávanie fauny a flóry, orientácia podľa tieňa, význam vody pre život, 
kolobeh vody v prírode... 

Športový deň pre I.stupeň 
 
Dňa 26.6.2019 sa uskutočnil športový deň pre žiakov 1.stupňa, ktorý bol zahájený nástupom na 
školskom dvore. Jednotlivé disciplíny absolvovali pani učiteľky so svojimi žiakmi. Medzi súťažami 
sa mohli žiaci občerstviť melónom a posilniť pečenými špekáčikmi. Na záver športového dňa bolo 
vyhodnotení najlepší športovci v každej triede 
 
Žiaci prvého stupňa sa ďalej zúčastnili: 

 zbierky Modrý gombík, zbierky pre adoptovaného študenta 
 anglickéj súťaže: English star, Shakespears day 
 výchovných koncertov a vystúpení v obci  
 ŠKD – zážitková hodina so zvieratkami , zimné kŕmenie vtáčikov 
 Škola v prírode – Skalka pri Kremnici 
 Deň detí + praktická časť účelových cvičení 
 matematických súťaží: Klokanko a Pytagoriáda 
 výtvarných súťaží: Fašiangy, Moja mama je super hrdina, Vesmír očami detí, Najkrajšia 

rozprávková bytosť 
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 slovenský jazyk: List priateľovi (Napíš svoje ďakujem), Šaliansky Maťko, Víkend 
neprečítaných kníh, žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do Dňa komiksov, kde vytvárali 
a ilustrovali vlastný komiks, tvorili vlastné leporelo, tvorili vianočné pohľadnice a vlastné 
vianočné príbehy, písali list Ježiškovi, súťaží v časopise Vrabček a Adamko. 

 Svetový deň ochrany zvierat, kde sme si pripomínali a zdôrazňovali nezastupiteľnú úlohu, ktorú 
hrajú zvieratá v našom živote – od poskytovanie potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka.  
 

Výlety a exkurzie v šk. roku 2018/2019 

Exkurzie: 
 

 1. ročník – Zuberec                         Z: Mgr. M. Solárová 
 2. ročník - Zuberec                         Z: PaedDr. M. Mihaliaková 
 3. ročník – Ružomberok  - Obrovo    Z: Mgr. M. Staňová 
 4. ročník - Zuberec                         Z: Mgr. N. Martošová 

 
Výlety: 

 1. ročník – Blízke okolie                         Z: Mgr. A. Synáková 
 2. ročník – Martin – Jahodníky           Z: Mgr.  M. Machynová 
 3. ročník – Bojnice                               Z: Mgr.  L. Martošová 

4. ročník – Martin - Jahodníky             Z: Mgr.  K. Dominiaková 

 
Protidrogová prevencia 
 
V novembri a v decembri 2018  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.  

 
Cudzie jazyky 
 
V školskom roku 2018/2019  cielene rozvíjať  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 
 
 Formy práce na podporu rozvíjania hlavných úloh:  
 

1) Besedy, dramatizácia, vedomostné kvízy, olympiády, rozhlasové relácie, interview. 
2) Príprava a prezentácia projektov; príprava referátov, prezentácií, posterov; práca so slovníkmi; práca 

s časopismi , novinami,  hodiny CUJ v knižnici, v jazykových laboratóriách 
   Listy priateľom, mailová komunikácia, zapájanie sa do súťaží a olympiád v cudzom    jazyku 
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Etwinning   
  
Spolupráca s inými školami pokračuje, žiaci 8. ročníka si pod vedením p. učiteľky Halečkovej  
vymenili vianočné pohľadnice žiakmi z Turecka. Z pohľadníc ktoré dostali od svojich kamarátov 
z Turecka urobili peknú vianočnú nástenku. V spolupráci pokračovali výmenou valentínskych 
pozdravov. Mgr. M. Rafajdusová – výmena vianočných pohľadníc v rámci reddit.com. 
 
 Európsky deň jazykov 

Deň, 27. november, bol  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. Program spestrilo aj veľmi pekné divadelné 
predstavenie v anglickom jazyku, Pinocchio, ktoré bolo prispôsobené veku a aj jazykovej úrovni 
jednotlivých ročníkov.  

 
Súťaž v anglickom spellingu mladších žiakov 

Podobne ako vlani – aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže v spellingu mladších žiakov. Zo 
školského kola vzišli dve 4-členné družstvá tretiakov a štvrtákov v zložení: Veronika Ovečková (3.A), 
Dominika Kapasná (3.B), Lujza Zimenová (3.A), Kristián Groma (3.A), Martinka Halečková (4.A), 
Stefanie Liptáková (4.A), Michal Samec (4.B) a Eliška Chytilová (4.B). Títo žiaci nás reprezentovali 
na súťaži v Dolnej Tižine, kde si zmerali sily s rovesníkmi z Gbelian a usporiadateľskej školy. 

Z tretiakov sa najviac darilo Kristiánovi Gromovi, ktorý skončil na 3. mieste. Medzi štvrtákmi bola 
najúspešnejšia Martinka Halečková, ktorá po minuloročnom víťazstve vyhrala opäť – tentokrát vo 
vyššej kategórii. 

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo 

V novembri sa uskutočnilo školské kolo olympiády z ANJ.  V kategórii 1B - si žiaci 8. - 9. ročníka 
vyskúšali svoje znalosti v oblasti slovnej zásoby, počúvania s porozumením, čítania ako aj gramatiky. 
Do okresného kola nás pôjde reprezentovať Erik Vandžura z 9.A triedy.  

V kategórii 1A. (žiaci 5.–7. ročníka ) bol veľký záujem žiakov o účasť na školskom kole – súťažilo 
až 36 žiakov, ktorí v písomnej časti museli zvládnuť gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie 
s porozumením. Najlepší postúpili na ústnu časť, ktorá určila nasledovné poradie: 1. miesto: Matej 
Bugáň  

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo 
Erik Vandžura bol v okresnom kole úspešný riešiteľ, Matej Bugáň sa neumiestnil. 
 
Zvierací album 
 
Dňa 25. septembra bola vyhlásená súťaž pre žiakov 3. až 9. ročníka The Animal Album, v ktorej za 
istých podmienok pre danú kategóriu mohli žiaci opísať v anglickom, ruskom alebo nemeckom 
jazyku  zvieratá žijúce na Slovensku.  
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Do súťaže sa prihlásilo viac ako 30 žiakov, žiaľ nie všetci splnili kritériá, pretože do albumov 
zaradili mnohé exotické zvieratá , a tým stratili cenné body. 
Dnes chceme vyhlásiť víťazov tejto súťaže. Hodnotiace kritériá pre každý projekt boli rovnaké- 
dodržaný počet viet pre svoju kategóriu, gramaticky správne tvorené vety a čo najkrajšie stvárnenie 
témy v projekte.  
 
Vyhodnotenie súťaže Zvierací album – anglický jazyk : 
Prvá kategória:        3.-4. ročník / 2 vety, 5 zvierat / 1.miesto Mikolajová Ella  3.B 
Druhá kategória:     5.-6. ročník / 10 viet, 10 zvierat / 1.miesto Mäsiarová Daniela 6.B 
Tretia kategória:     7.-9. ročník / 10 zvierat, 15 viet /1.miesto Filová Júlia   7.B 
 
Vyhodnotenie súťaže Zvierací album – ruský jazyk, štvrtá kategória : 
1.miesto:  Janka  Ďugelová  9. B 2. miesto   Vanesa  Hreusová   9. B 3. miesto   Lukáš  Matejčík   9.A  

V mesiaci december 2018 vyučujúce cudzích jazykov pripravovali vyučovacie hodiny, ktoré boli 
venované tradícií Vianoc v Anglicku, v Amerike, v Nemecku, v Rusku.  
 
Školské kolo Olympiády z ruského jazyka 
 
Dňa 23.januára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka pre žiakov 9.ročníka. 
Súťaž nemá postupový charakter. Jej zmyslom je, aby si žiaci otestovali svoje vedomosti z ruského 
jazyka a z ruských reálií. Test má tri časti - test vedomostí, slovná zásoba a práca s textom. 
Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať bol 40.  
Cieľom podujatia je, aby žiaci získali schopnosť používať ruský jazyk pre adekvátnu komunikáciu 
a dokázali sa orientovať v jazyku, ktorý im rovnako ako hociktorý iný cudzí jazyk umožňuje získavať 
nové poznatky o svete a kultúre iného národa.  
Medzi najlepších tento rok patrili títo žiaci: 
1. miesto -Timotej Panták, 9.A- 35 bodov 
2. miesto -Martin Staňo, 9.A- 30 bodov  
3. miesto -Vanesa Hreusová, 9.B - 29 bodov 
 
 
Školské kolo recitačnej súťaže Shakespeare´s day 

Dňa 14.mája 2019 sa na našej škole uskutočnil už 6. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie 
a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Do školského kola postúpili tí, ktorí boli najlepší v triednom 
kole. Žiaci súťažili v troch kategóriách, od tretieho až po deviaty ročník. Porota hodnotila  výber textu, 
jeho primeranú náročnosť, výslovnosť a umelecký prednes súťažiaceho 

I. KATEGÓRIA  
1. - 4.ročník Meno a priezvisko 

1.miesto Eliška Chytilová  
2.miesto Martina Halečková 
3.miesto Laura Dávidíková 

II. KATEGÓRIA 
5. - 7.ročník Meno a priezvisko 

1.miesto Marcela Štefúnová 
2.miesto Ema Mešková 
3.miesto Júlia Chytilová 

III. KATEGÓRIA 
8. - 9.ročník Meno a priezvisko 

1.miesto Ján Krajčík 



 59

2.miesto Dáša Vojteková 
3.miesto Vanessa Porubčanská 

 

 

Medzinárodná jazyková súťaž English Star 2019 
 
Dňa 10.05.2019 sa naši žiaci už tretíkrát 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. Výsledky súťaže: 

Meno a priezvisko Rocnik Pocet bodov Percenta 

Alica Bolčeková  1.  50  100 %  

Tamara Chabadová  1.  50  100 %  

Rudol Kubík  1.  50  100 %  

Kristína Mičová  2.  58  97 %  

Tamara Martonová  2.  59  98 %  

Ella Mikolajová  3.  64  91 %  

Christian Groma  3. 64  91 %  

Stefanie Liptáková  4.  68  97 %  

Martina Halečková  4.  70  100 %  

Patrik Franek  4.  70  100 %  

Šimon Rafajdus  4.  68  97 %  

Karol Rolko  4.  69  99 %  

Eliška Chytilová  4.  69  99 %  

Lenka Staníková  4.  68  97 %  

Patrik Košút  5.  84  84 %  

Juraj Sopkuliak  5.  88  88 %  

Annamária Kapasná  5.  92  92 %  

Lukáš Cvacho  5.  96  96 %  

Marcela Štefúnová  5.  93  93 %  

Jakub Ďurana  6.  83  83 %  

Sebastian Blaško  6.  95  95 %  

Ema Zavoďančíková 6.  86  86 %  

Diana Truchlá  6.  90  90 %  

Katarína Vojteková  6.  84  84 %  

Branislav Dominiak  6.  95  95 %  

Jakub Staňo  7.  82  82 %  

Júlia Filová  7.  80  80 %  

Ema Mešková  7.  71  71 %  
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Školské Oxfordské testy pre 4.ročník 
4.B - 1. skupina- Oxfordské testy - po ukončení primárneho vzdelávania žiaci písali Oxfordské testy 
- reading, listening, aby si mohli  vyhodnotiť úroveň, ktorú dosiahli vo výučbe anglického jazyka. 
Výsledky testov dostali v percentách. 
Skupine sa darilo veľmi dobre, najlepší získali 93%, väčšina žiakov mala okolo 87 - 89%. 
 
 
 Riaditeľské previerky v piatom a siedmom ročníku 
V školskom roku 2018/19 sa na konci školského ročníka písali riaditeľské previerky z anglického 
jazyka v piatom a siedmom ročníku. V piatom ročníku bola priemerná známka 2,5 a v siedmom 
ročníku 2,85. 
 
 
Prírodovedné predmety  (Geografia, Biológia, Chémia) 
 
Výsledky dosiahnuté na olympiádach a v súťažiach: 
  

 Okresné kolo geografickej olympiády    
Okresného kola sa zúčastnilo 7 žiakov: Sára Zimenová (5.A), Terézia Bieliková (5.B), Branislav 
Dominiak (6.B), Martin Synák (7.A), Adam Verčík (7.A), Ondrej Blaško (8.A) a Tomáš Málik (9.B). 
Z nich boli úspešnými riešiteľmi títo žiaci: 
Kategória G (5. ročník): Sára Zimenová (5. miesto) a Terézia Bieliková (13. miesto) 
Kategória F (6. a 7. ročník): Branislav Dominiak (11. miesto)  
Kategória E (8.a 9. ročník): Ondrej Blaško (1. miesto) – postúpil do krajského kola 
                 

 Okresné kolo chemickej olympiády – kategória D  
Našu školu reprezentovali žiaci Ondrej Blaško (8.A), ktorý obsadil 5. miesto a Šimon Hliník (9.B), 
ktorý sa umiestnil na 10. mieste, pričom obidvaja boli úspešnými riešiteľmi. 
 

 Krajské kolo Geografickej olympiády 
Ondrej Blaško bol úspešným riešiteľom (12. miesto). 
 

 Okresné kolo biologickej olympiády - kategória D (5. a 6. ročník) –Branislav Dominiak (6.B) 
sa umiestnil na 3. mieste.  

 
 Enviroexpert 2019 - 2. ročník regionálnej environmentálnej súťaže za účasti ďalších 7 

pozvaných škôl: Belá, Terchová, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Lutiše, Dolná 
Tižina, Strečno a Varín. Súťaž  bola zameraná na vedomosti a zručnosti z oblasti geografie 
(práca s IKT + orientácia v teréne podľa mapy), biológie (poznávanie vtákov, častí ľudského 
tela a preparátov rastlín), chémie (lávová lampa) a fyziky (meranie objemov telies, určovanie 
hustoty látok a skúmanie rozpínavosti plynov). V spolupráci so Správou NP MF prebehli 
aktivity zamerané na poznávanie a charakteristiku národných parkov Slovenska, ako aj 
pozorovanie živočíchov v ich prirodzenom prostredí. 

Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo v zložení: Sára Zimenová (5.A), Branislav Dominiak 
(6.B) a Šimon Hliník (9.B) a umiestnilo sa na 1. mieste.  
 

 EnvirOtázniky - celoslovenská vedomostná súťaž, cieľom ktorej je zvýšiť záujem 
o prírodovedné predmety, problematiku životného prostredia a kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Do súťaže na tému Ovzdušie sa zapojili žiaci: Branislav Dominiak (6.B), Maroš 
Tlacháč, Marián Daniš a Nikolaj Pažický (všetci z 8.A). 
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 Envitalent – celoslovenská biologická súťaž, v ktorej boli ocenení nasledovní žiaci: Eliška 
Chytilová (4.B), Branislav Dominiak (6.B), Júlia Chytilová (7.B) a Jakub Štadáni (7.B). 

 
 Envitalent – výskumník je celoslovenská environmentálna súťaž, do ktorej sa zapojil 

Branislav Dominiak (6.B) a získal 2. miesto. 
 
 

 Žiacka vedecká konferencia ŽIVEKO – zúčastnili sa jej 2 tímy z našej školy: žiačky 7.B 
a Branislav Dominiak (6.B), pričom obidva tímy obsadili 2. miesto.  

 
 Belský borec – športovo-vedomostná súťaž škôl terchovského regiónu v Belej, v ktorej si žiaci 

okrem športových výkonov preverili aj vedomosti z poznávania liečivých rastlín a stromov, 
streľbu zo vzduchovky i kuše. Družstvo mladších žiakov (5. - 6. ročník) zvíťazilo a starší žiaci 
(7. - 8. ročník) našej školy skončili na 3. mieste.  

 
 
Exkurzie  
 

 Geograficko-biologická exkurzia Náučný chodník Štefanová – Diery – Podžiar pre 9. 
ročník (Mgr. Andelová + RNDr. Ječmenová) – uskutočnila sa dňa 21.9.2018. Na turistickej 
trase zo Štefanovej cez Nové a Dolné diery do Bieleho Potoka nás sprevádzala Mgr. A. 
Badurová zo Správy NP Malá Fatra. 

 
 Geograficko-biologická exkurzia Terchová pre 5. a 6. ročník (Mgr. Bublík, Mgr. Synáková, 

PhD., Mgr. Babišová) - uskutočnila sa dňa 21.9.2018. 
Žiaci navštívili Múzeum Juraja Jánošíka, náučný chodník na vrchu Oblaz, rozhľadňu Terchovské 
srdce a betlehem. 
 

 Geografická exkurzia Banská Štiavnica - Svätý Anton (8. ročník) sa uskutočnila dňa 
24.5.2019. Žiaci pod vedením Mgr. Babišovej a RNDr. Ječmenovej 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 7.6.2019. 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.   

 
 Biologická exkurzia Topoľčianky - Mlyňany (pre 6. ročník) konala sa dňa 31.5.2019. Žiaci 

pod vedením PaedDr. Bublíka a Mgr. Oslanca navštívili zámok, žrebčín a zubriu oboru v 
Topoľčiankach a arborétum v Mlyňanoch.  

 
 Exkurzia za odmenu pre žiakov zapojených do Ekovýchovného programu Bocian biely sa 

uskutočnila dňa 20.5.2019. Žiaci, ktorí získali 1. miesto v celoslovenskom hlasovaní navštívili 
Záchrannú stanicu pre zranené živočíchy v Zázrivej.       

V. Ostatné aktivity: environmentálne projekty, besedy, prednášky... 
  

 V spolupráci so Správou NP Malá Fatra prebehol 3. ročník ekovýchovného projektu Bocian 
biely, ktorý realizovala 7.B trieda pod vedením Mgr. Zuzany  Synákovej, PhD. Žiaci 
spracovali tematickú koláž s čiastkovými úlohami, ako napr. pozorovanie hniezda bocianov, 
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súhlas s prihlásením k pobytu, či ochranársky čin pre bociana. Plagát žiakov našej školy 
v celoslovenskom hlasovaní nakoniec zvíťazil. 

 
 Environmentálny projekt Vlk  

V Krajskej knižnici v Žiline sa uskutočnil „Deň vlka“ v spolupráci so ŠOP SR, Správou NP Malá 
Fatra so sídlom vo Varíne a  s neziskovou organizáciou – Zmysel života. Počas tohto dňa boli 
pripravené viaceré aktivity - zážitkové čítanie či prezentácie o vlkoch, beseda pre verejnosť s Mgr. 
Tomášom Flajsom zo Správy NP Malá Fatra s názvom: „Vlci v Malej Fatre“. Súčasťou projektu bola 
výstava detských prác, do ktorej sa zapojili žiaci 5. a 6. ročníka. 
 

 Správa NP Malá Fatra zrealizovala „Deň otvorených dverí“ pri príležitosti Týždňa vedy 
a výskumu na Slovensku. Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili prednášky o lesoch v Malej Fatre 
a pre žiakov 7. ročníka bola určená prednáška na tému: Rehabilitácia živočíchov, vtáčia 
kriminalita. V rámci sprievodného programu prebiehalo aj vyvesovanie vtáčích búdok na 
námestí vo Varíne.  

 
 V Auparku v Žiline sa každoročne koná festival vedy Noc výskumníkov, ktorého sa zúčastnili 

žiaci 8. a 9. ročníka. Okrem vedeckých prednášok a prezentácií si žiaci vyskúšali ovládanie 
robotov a dronov, dozvedeli sa aj o nových trendoch vo vývoji pneumatík či elektromobilov. 

                
 V spolupráci s obcou Varín a Správou NP Malá Fatra prebehol na našej škole  Deň Zeme, 

počas ktorého sme prispeli k skrášleniu okolia školy (výsadba nových rastlín, nasypanie 
drevnej štiepky, úprava bylinkovej špirály a pocitového chodníka, osadenie hmyzích hotelov) 
i obce (zber odpadkov).   

 
 V rámci Týždňa zdravej výživy sa uskutočnil projekt Hovorme o jedle, Mliečny program, 

jesenná výstava ovocia a zeleniny. Žiaci pod vedením Mgr. T. Bublíka a Mgr. Z. Synákovej, 
PhD. skúmali niektoré základné potraviny, ich zloženie, vlastnosti, či spôsob ich výroby: 
mlieko (vyrábali z neho syr, maslo), chlieb...  

 
 V rámci celoslovenskej kampane Červené stužky si žiaci pozreli film Anjeli a uskutočnila sa 

beseda s MUDr. Murajdovou pre žiakov 7. ročníka zameraná na problematiku civilizačného 
ochorenia HIV/AIDS a ich prevenciu. Spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi ochorením AIDS 
žiaci vyjadrili vytvorením „živej červenej stužky“. 

 
 Pre žiakov 8. ročníka sa uskutočnila prednáška o dentálnej hygiene – projekt Brusher 

(Dental Alarm) –za zdravé zuby a ďasná. 
 

 V spolupráci s Červeným krížom prebehol Zážitkový kurz prvej pomoci pre 7. ročník – žiaci 
po jeho absolvovaní získali certifikáty.  

 
 Európsky deň národných parkov sme si pripomenuli v rámci prírodovednej súťaže 

Enviroexpert aktivitou zameranou na poznávanie a charakteristiku národných parkov 
Slovenska.  

 
 Pre žiakov 5. ročníka sa v Ždiari uskutočnil environmentálny kurz Hráme sa v prírode (Mgr. 

Andelová, Mgr. Babišová, Mgr. Z. Synáková, PhD., Mgr. Holúbek). 
    

 Škola je aktívne zapojená do projektu Recyklohier - najväčšieho environmentálneho projektu 
na Slovensku pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, ktorý vedie deti a žiakov 
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k triedeniu elektroodpadu a použitých batérií. Taktiež prebieha zber papiera a zber triedeného 
odpadu. 

 
  Na hodinách chémie riešili žiaci 8. ročníka dlhodobé projekty na tému Historický 

vývoj periodickej sústavy prvkov. Na hodinách biológie vytvárali žiaci 7. ročníka modely 
častí ľudského tela, ktoré boli vystavené vo vestibule školy. 

 
 Environmentálna výchova je realizovaná aj formou aktivít mimo vyučovacieho procesu (v 

rámci biologického, zemepisno-turistického krúžku a krúžku Hravá biológia a geografia): 
- Terchovský polmaratón + rozhľadňa Terchovské srdce  
- Cestovateľský maratón v Martine  
- Prehliadka filmov s environmentálnou tematikou - Ekotopfilm 2018 v Žiline (filmy: 

Medvede z Kamčatky, Po záruke, Zrodené z ohňa, Živá rieka) 
- Vysoké Tatry – Štrbské pleso, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku a Tricklandia 
- Interaktívna hra „Putovanie zvierat bez hraníc“ v Správe NP Malá Fatra 
- Varínsky park pri príležitosti Svetového dňa vtáctva  – sčitovanie vtákov 
- Vtáčie vítanie jari v lesoparku Chrasť v Žiline, ktorú zorganizovala Správa NP Malá 

Fatra v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou 
- Špecializovaný výukový program o ekosystémoch, zameraný na poznávanie rastlinných 

a živočíšnych druhov formou interaktívnej hry 
- Exkurzia do NPR Šútovský vodopád  
- Exkurzia do Kvačianskej doliny Mlyny – Oblazy 
- Žiaci z biologického krúžku sa podieľali aj na prikrmovaní vtáctva v zimnom období 

 
 Pod vedením Mgr. K. Chobotovej sme sa v spolupráci s Úniou žien zapojili do celoslovenskej 

kampane na pomoc ľuďom chorým na rakovinu „Žltý narcis“. Na našej škole sa vyzbieralo 
186 € a liga proti rakovine nám poslala ďakovný list. 

 
 
 
Vyhodnotenie práce špeciálneho pedagóga 
 

 
V školskom roku 2018/2019 bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga 70 žiakov.  
Z toho 33 žiakov bolo evidovaných ako integrovaných (začlenených), ktorí sa vzdelávali podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu. Z týchto 33 integrovaných (začlenených) žiakov boli 5 
žiaci na základe odporučení poradenského zariadenia novo integrovaní počas školského roka 
2018/2019. 
4 žiaci sú žiaci  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, u ktorých  nebola potrebná 
integrácia, ale bola potrebná pravidelná špeciálno-pedagogická starostlivosť. 
13 žiakom , ktorí nie sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli poskytované  
špeciálno-pedagogické intervencie v  rámci preventívnej činnosti. 
17 deťom z MŠ – predškolákom  sa od 11/2018 do 05/2019 poskytoval tréning fonematického 
uvedomovania metódou podľa Eľkonina.  
3 deťom z MŠ  sa poskytlo  -  špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom a pedagogickým 
zamestnancom. 
Z celkového počtu 70 žiakov bolo:  23 žiakov z I. stupňa, 27 žiakov z II. stupňa ZŠ a 20 detí z MŠ. 
 
Hlavná  náplň školského špeciálneho pedagóga v školskom roku 2018/2019 bola: 

- Reedukačno-terapeutická práca individuálne so žiakom, respektíve so skupinou vybraných 
žiakov s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, reedukácie alebo terapie 
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- 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 

- Poskytovanie poradenstva a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým 
zamestnancom 

- Metodické usmernenie rodičov a pedagógov 
- Monitorovanie začlenenia zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálnych vzťahov v triede 
- Poskytovanie pravidelnej odbornej pomoci najmä žiakom v školskej integrácii, ostatným 

žiakom ako preventívna odborná činnosť 
- Integrácia nových žiakov so ŠVVP – poskytnutie informácii, vypracovanie nových IVP, 

spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe IVP, ale aj  počas celého 
školského roka 

- Vedenie dokumentácie integrovaných žiakov podľa platných legislatívnych zákonov 
- Zber, úprava a spracovanie podkladov na prvotné diagnostické vyšetrenie žiaka 

(rediagnostické vyšetrenie) v špecializovaných zariadeniach 

 
Činnosti školského špeciálneho pedagóga: 

- Príprava podkladov pre triednych učiteľov k aktualizácii IVP začlenených žiakov 
- Doplnenie dokumentácie integrovaných žiakov – správy z rediagnostických a odborných 

vyšetrení 
- Príprava plánov reedukačno-terapeutickej činnosti na základe komplexnej diagnostiky 

začlenených žiakov a orientačnej diagnostiky školského špeciálneho pedagóga 
- Podklady k EDU zberu – počet začlenených žiakov s charakteristikou zdravotného 

znevýhodnenia 
- Spracovanie podkladov k žiadosti o asistenta učiteľa pre žiakov so ZZ – spolupráca so 

zariadeniami poradenstva 
- Zaradenie integrovaných žiakov 5. a 9. ročníka do skupiny obmedzenia na Monitor 2018/2019 
- Konzultácie s rodičmi žiakov – individuálne konzultácie, rodičovské združenie 

 
 

Reedukačna-terapeutická činnosť: 
- Žiaci boli v individuálnej starostlivosti školského špeciálneho pedagóga 
- Reedukačné a stimulačné cvičenia boli realizované  školským špeciálnym pedagógom so 

žiakmi v dopoludňajších hodinách podľa rozvrhu školského špeciálneho pedagóga 
- Frekvencia stretnutí bola minimálne 1x za týždeň v rozsahu jednej vyučovacej hodiny 
- Reedukačné cvičenia  u začlenených žiakov boli realizované v súlade s ich IVP a obsahom 

špecifických predmetov 
- Preventívne špeciálnopedagogické intervencie boli zamerané na stimuláciu oslabených 

percepčno-kognitívnych schopností najmä u žiakov I. stupňa 
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Konzultačná činnosť: 
- Individuálne konzultácie s vyučujúcimi integrovaných (začlenených) žiakov počas celého 

školského roka 
- Konzultácie s rodičmi integrovaných (začlenených) žiakov – podrobné konzultácie 

aktualizovaného IVP 
- Konzultácie s rodičmi žiakov s problémami vo výchovno-vyučovacom procese – špeciálno-

pedagogické intervencie, odporúčanie postupov 
- Konzultácie so zástupkyňou MŠ a učiteľkami MŠ – diagnostika školskej zrelosti, podklady 

k zápisu do 1. ročníka 

Spolupráca s CPPPaP, SCŠPP Žilina, CŠPP Jamník, CŠPP Žilina: 
- Stretnutie špeciálnych pedagógov v CPPPaP, Žilina, Predmestská – 10/2018, 02/2019 
- Stretnutie špeciálnych pedagógov v SCŠPP Žilina, Vuruma – 11/2018, 03/2019 
- Zabezpečenie skupinových aktivít so žiakmi: 
- Program Proforientácia-9 – pre žiakov 9. ročníka - diagnostika a vyhodnotenie so zákonným 

zástupcom žiaka zabezpečovalo CPPPaP Žilina – 10/2018, 11/2018,02/2019 
- Program Proforientácia-8 – diagnostika a skupinové stretnutia žiakov 8. ročníka – 04/2019, 

05/2019, 06/2019 
- Prednáška „Obchod s ľuďmi a bezpečné cestovanie za prácou do zahraničia“ 

pre žiakov 9. ročníka – 06/2019 
- Vykonanie orientačnej diagnostiky v 2. roč., 3. roč. ,  4. roč. -  zabezpečovalo SCŠPP Žilina, 

Ul. Vuruma – 11/2018 
- Vykonanie školskej zrelosti v MŠ – zabezpečovalo SCŠPP Žilina, ul. Vuruma  - 01/2019 

Odborné vedenie asistentov učiteľa: p. Bc. Iveta Grichová, Mgr. Iveta Mahútová – usmernenie 
pri  rozvrhu, štúdium dokumentácie začlenených žiakov z tried, kde AU pracuje, priebežné 
konzultácie. 
Informovanie na  pracovných a pedagogických poradách – aktuálne informácie o integrovaných 
(začlenených) žiakoch a žiakoch so ŠVVP, - informácie o preventívnych cvičeniach u žiakoch 
s problémami vo výchovno-vzdelávacom procese, - informácie a  usmerňovanie pedagógov. 
Metodická činnosť: 

- Pracovné stretnutie so zástupcami odboru sociálnych vecí – smernica o šikanovaní, 
identifikácia domáceho násilia 

- Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 
- Spracovanie testovacieho hárku na posúdenie školskej zrelosti k zápisu do 1. ročníka 2019 
- 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 

Vzdelávacie aktivity: 
- 25.09.2018 – Súkromná SOŠ, Saleziánska 18 – „Integrácia žiakov, správny výber školy...“ 
- 16.11.2018 – ÚPSVaR Žilina – pracovné stretnutie so zástupcami odboru sociálnych vecí 

a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
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- 17.10.2018 a 18.10.2018 – Vzdelávací program Výchova a učenie pomocou metódy 
Nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných  zamestnancov 

- 06.02.2019 a 07.02.2019 – Vzdelávací program Zásady nenásilnej komunikácie vo 
vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov 

- 13.03.2019 – „Deň logopédie“ – odborná konferencia – OÚ Žilina, CŠPP Jamník 
- 27.03.2019 – „Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí“ – SCŠPP Žilina 
- 05.04.2019 – CPPPaP Bytča prezentácia a oboznámenie sa s reedukačným programom ImO 
- 24.04.2019 – výukový program na čítanie Včielka - Statpedu Bratislava 
- 16.05.2019 – Identifikácia syndrómu CAN, identifikácia domáceho násilia – ÚPSVaR Žilina 

Počas školského roka sa učebňa školského špeciálneho pedagóga doplnila o reedukačný program 
ImO, výukový program na čítanie Včielka. 
Naďalej prebieha spolupráca s CPPPaP Žilina, Predmestská, SCŠPP v Žiline, ul. Vuruma, CŠPP 
Liptovský Jamník (elokované pracovisko Žilina), CŠPP Žilina pri ZŠI J. Vojtašáka, s odbornými 
pracovníkmi zo štátnych inštitúcií. 
 
 
§ 2. ods. 1j) 
 
Údaje o zapojení školy do projektov 

I v roku 2018/2019 sa plnili 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 6. ročníka 
celoslovenského projektu Hovorme o jedle, kde sme boli ocenení v literárnej a výtvarnej časti 
súťaže. 
 
 
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 
2018/2019 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 po druhýkrát.  
 
V školskom roku 2018/2019 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 výučby cudzích jazykov 
sme sa zapojili do projektu Môj slovník z reality, kde každý žiak mal za úlohu vytvoriť vlastný 
slovník- projekt o zvieratách žijúcich v divočine. 
 
 
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne sa zapojila do projektu, ktorý 
vyhlásila Nadácia KIA Motors Slovakia, ktorý bol zameraný na rozvoj vzdelávania v Žilinskom 
kraji na podporu detí a mládeže, konkrétne na nákup vzdelávacieho softvéru Smart books- 
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komplexného inteligentného vzdelávacieho systému.. Učitelia získali zadarmo dvojdňové školenie 
a licenciu na 1 rok. 
 
Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením Mgr. K. 
Chobotovej po tretíkrát 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. 
 
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. 
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 €. Projekt sa začal realizáciou – stavebnými úpravami 
– elektroinštaláciou v odbornej učebni informatiky. Vybavenie a zariadenie učební v školskom roku 
2018/2019 ešte nezačalo, nakoľko projekt bol vo fáze administratívnej kontroly. 
 
 
 
Žiaci našej školy boli zapojení do tretieho 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. 
 
 
V školskom roku 2018/2019 bol za najlepšieho žiaka školy (výborný prospech, vzorné správanie, 
mimoškolská činnosť, reprezentácia školy, úspešný riešiteľ olympiád) vyhlásený: 
Šimon Hliník z IX.B triedy, zároveň po tretíkrát obhájil titul najlepší matematik školy. 
 
§ 2. ods. 1k) 
 
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 
 
V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná v Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku 
vo Varíne inšpekčná činnosť. 
 
 
§ 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 2018/2019 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 
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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 2018/2019 zakúpili dva jedálenské stoly, 12 

stoličiek, 1 mikrovlnku, 1 chladničku s mrazničkou, aby bolo zabezpečené stravovanie 
zamestnancov v priestoroch školskej kuchynky a dodržaná kapacita vydaných 600  jedál denne. 
Bol zakúpený stavebný materiál a obklad na stenu na vybudovanie učebne pre prvákov. Boli 
zakúpené tabule, materiál na výrobu lavíc, skrinka na počítač, polička na odkladanie trofejí žiakov, 
skrinka s rolovacími dvierkami a nástenky do tried. 
 
Názov Cena/Kus Poznámka 

DATAPROJEKTOR  
EPSON EB-685Wi 

1630 
Darovacia zmluva 
RZ-
ZML_EXT_050/2018 

Osobný počítač  HP 
Compaq 

1 
Mobis ulica 1, 
ZML_EXT_058_2018  
Darovacie zmluva 

Osobný počítač  HP 
Compaq 

1 
Mobis ulica 1, 
ZML_EXT_058_2018  
Darovacie zmluva 

Osobný počítač  HP 
Compaq 

1 
Mobis ulica 1, 
ZML_EXT_058_2018  
Darovacie zmluva 

Osobný počítač  HP 
Compaq 

1 
Mobis ulica 1, 
ZML_EXT_058_2018  
Darovacie zmluva 

Tablet Lenovo TAB 
Plus 38 plus 16 

175,59 
Darovacia zmluva RZ  
ZML-INT - 049/2018 

Tablet Lenovo TAB 
Plus 38 plus 16 

175,59 
Darovacia zmluva RZ  
ZML-INT - 049/2018 

 
 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-
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 
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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 2018/2019 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. Tieto informácie boli uvedené i vo Vyhodnocovacej 
správe za školský rok 2017/2018. 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 nádejného futbalistu MŠ Žilina – Róberta 
Boženíka. 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. Informácie boli uvedené i vo Vyhodnocovacej správe za školský rok 2017/2018. 
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 ohrozujú život a zdravie žiakov a zamestnancov školy alebo spôsobiť 
škody na majetku. Je potrebné skontrolovať kanalizáciu, dobudovať nové sanitárne zariadenia pre 
žiakov. Problémy sú s neustálymi výpadkami elektriny, pri nadmernom zaťažení siete dochádza 
k častým výpadkom elektrickej energie. V nevyhovujúcom stave sú i bleskozvody v základnej 
a materskej škole, o čom bol zriaďovateľ informovaný a boli mu odovzdané kópie revíznych správ. 

 
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, zrekonštruovať, 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. 
 

 

 

§ 2. ods. 1n) 
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Plnenie cieľov školy stanovených na školský rok 2018/2019 

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 2018/2019, 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 2018/2019 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 – 
6. ročník celoslovenského projektu, Detský čin roka 2018 
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 o zvieratkách – projekty z  anglického jazyka 
6. zrealizovali sme zber papiera – jarnú i jesennú časť, zapojili sme sa do súťaže Zberáme so 

zberkami, zber starých batérií a mobilných telefónov, zber tonerov, zber plastových vrchnáčikov 
7. zapojili sme sa do matematických súťaží: Maks, Maksík, Pytagoriáda, Sudoku, matematická 

olympiáda, IQ olympiáda 
8. pokračovali sme s aktívnym separovaním papiera a komunálneho odpadu v triedach, 
9. podporovali sme technickú zručnosť žiakov II. stupňa – súťaž Zručnosti pre úspech 
10. výukový program z GEG pre žiakov II. stupňa – Svet okolo nás  
11. starali sme sa o vtáčikov v zime – dokrmovaním  
12. 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), 

13. aktívne sme spolupracovali so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne – výstavy, besedy, 
eko-programy, zapojenie sa do environmentálneho projektu  Bocian biely,  

14. 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 – Anatómia ľudského tela – 
3D modely orgánov, ktoré vytvorili žiaci 7. ročníka 

15. projektové dni a školské akcie: výstava ovocia a zeleniny, súťaže o najkrajšie jablko/najkrajšie 
naaranžovaný košík,...dopravná výchova a počítačová gramostnosť, školská literárna súťaž, 
Prečítaný školský rok, 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, 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, Športový deň školy, Deň 
detí – zábavno-športový deň, ročníkové projekty z literatúry – Mimočítanková literatúra 
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v projektoch, hodiny slovenčiny v školskej knižnici, Deň Zeme – teoretická a praktická časť 
projektu, Deň bielej stužky, Deň boja proti fajčeniu, Svetový deň zvierat,... 

16. 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 

17. spolupracovali sme so školami v regióne: so ZŠ Gbeľany – súťaže: Sudoku, so Spojenou školou 
Belá: turnaje vo futbale, futsale, florbale, súťaže Belský borec terchovského regiónu, so ZŠ Dolná 
Tižina (Slovboj,) 

18. 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,... 

19. okresné a krajské kolá súťaží: výtvarná súťaž Vesmír očami detí, Šaliansky Maťko, Škultétyho 
rečňovanky, Detská rozprávková Žilina, Shakespeare´s day a iné 

20. šírenie ľudových tradícií  a zvykov– Chodenie Lucií, koledy a ľudové zvyky – školská akcia 
Pôjdeme my Ježiškovi hrať, III. ročník, Fašiangový sprievod a tradície, O najkrajší veľkonočný 
vinš 

21. 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,... 

22. Európsky týždeň športu 2018 - ≠ BeActive School Day – 12. september – vyučovanie začalo 
telesnou výchovou  - cvičí celá škola, Deň pešej chôdze do školy Týždeň zdravej výživy 
v septembri 2018 – zdravý jedálny lístok = Boj proti detskej obezite, školské športové podujatia 
– futbalový turnaj, volejbalový turnaj 

23. Jesenná a jarná časť Didaktických hier a Účelových cvičení (teoretická a praktická časť) 
24. Celoslovenský projekt  - Noc výskumníkov – žiaci II. stupňa (8.a 9. ročník) 
25. pravidelné vysielanie a rozhlasové relácie v školskom rádiu ŠkVeR, 
26. zorganizovali sme množstvo výletov a exkurzií,  
27. absolvovali sme divadelné predstavenia a výchovné koncerty:  
28. Plavecké a lyžiarske výcviky:  žiaci VII. ročníka úspešne absolvovali základný lyžiarsky výcvik 

v Skalka aréne v Kremnici,  žiaci III. ročníka základný plavecký výcvik v Mestskej plavárni Žilina 
– plavecká škola Nereus,  

29. výtvarná súťaž (návrh plagátu) – Moje ľudské práva + výtvarné súťaže podľa aktuálnej ponuky  
30. divadelné predstavenie v Bábkovom divadle v Žiline pre I. až IV. ročník 
31. Škola v prírode pre štvrtákov – Kremnica 
32. Environmentálny kurz pre žiakov V. ročníka – Hráme sa v prírode – Vysoké Tatry, Ždiar 
33. spolupráca s CPPP a P: program „Proforient“ – profesionálna orientácia žiakov VIII. a IX. ročníka 
34. Projekt o dentálnej hygiene pre žiakov VIII. ročníka – Brusher 
35. Dekanátne kolo Biblickej olympiády 
36. medzinárodná súťaž – English Star (3. ročník projektu na škole) 
  
 
Škola v prírode pre žiakov IV. ročníka 
 
V júni 2019  sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnilo päťdňového pobytu v škole v prírode v Horskej chate 
Limba v Kremnici. 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 – Permoníkovo. Boli na výlete v Kremnici, 
navštívili banskú štôlňu Antol. Pedagogický dozor a výchovno-vzdelávaciu činnosť 
zabezpečovali pani učiteľky: Mgr. N. Martošová, Mgr. L. Martošová, Mgr. M. Machynová, Mgr. K. 
Dominiaková a zdravotníčka p. Ľudmila Porubčanská. 
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Environmentálny kurz pre žiakov V. ročníka 
 
V júni 2019 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, Mgr. 
B. Babišová, Mgr. Z. Synáková, PhD. Zdravotný dozor vykonávala A. Slaničková. 

§ 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. 
O nevyhovujúcom stave bleskozvodov bol písomne informovaný zriaďovateľ školy, boli mu 
doručené kópie revíznych správ. 
 
 
Je potrebné vykonať revízie školského areálu, multifunkčného ihriska, atletickej dráhy, vonkajších 
ihrísk v spolupráci so zriaďovateľom. 
 
Pravidelne, minimálne raz za kalendárny rok, je nacvičovaná evakuácia žiakov a zamestnancov školy 
v prítomnosti bezpečnostného technika pána Vratislava Bargára. Škola má zabezpečenú Povinnú 
zdravotnú službu (firma HASPO). 
 
§ 2. ods. 2b) 
 

Voľnočasové aktivity: 

 Záujmový útvar Vedúci záujmového útvaru Termín konania 

1. 
Šikovníček 

Mgr. Michaela Machynová utorok 13:15 – 15:15 

2. 
Hudobno – pohybový krúžok 

Mgr. Natália Martošová utorok 13:30 – 15: 00 

3. 
Turistický krúžok 

Mgr. Monika Staňová sobota, nedeľa 

4. 
Tvorivé dielne I. 

Mgr. Monika Solárová utorok 13:15 – 15:15 

5. 
Tvorivé dielne II.(pre 2. a 3. ročník) 

Mgr. Monika Solárová streda 13:15 - 15: 15 

6. 
Učíme sa kresliť 

Mgr. Anna Synáková pondelok 13:15 – 15:15 

7. 
Pohybové hry 

Mgr. Katarína Dominiaková pondelok 13:15 – 15:15 

8. 
Angličtina pre 4. - 5. ročník 

Mgr. Mária Halečková utorok 13:15 – 15:15 
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9. 
Športový krúžok I. (pre 1.–2.ročník) 

Mgr. Lenka Martošová utorok 13:30 – 15:30 

10. 
Športový krúžok II. (pre 3.–4. ročník) 

Mgr. Lenka Martošová Streda 13:30 – 15:30 

II. stupeň 
 Záujmový útvar Vedúci záujmového útvaru  

1. Matematika pre deviatakov (9.A) Mgr. Eva Andelová streda 13:15 – 15:15 

2. Príprava na Testovanie 9 zo SJL (9.A) Mgr. Jana Mikolajová utorok 13:15 – 15:15 

3. Príprava na Testovanie 9 zo SJL (9.B) Mgr. Jana Mikolajová pondelok 13:15 -15:15 

4. Redaktorský krúžok Mgr. Kristína Chobotová utorok 13:30 – 15:30 

5. Prírodovedný krúžok Mgr.Tomáš Bublík pondelok 13:15 – 15:15 

6. Nemčina hrou  Mgr. Andrea Košútová utorok 13:30 – 15:30 

7. Matematika pre deviatakov (9.B) Mgr. Eva Andelová utorok 13:15 – 15:15 

8. Florbalový krúžok (dievčatá) Mgr. Ján Holúbek utorok 14:15 – 15:45 

9. Futsalový krúžok I. (chlapci) Mgr. Ján Holúbek štvrtok 14:15 -15:45  

10. Futsalový krúžok II. (chlapci) Mgr. Ján Holúbek streda 14:15 – 15:45 

11. Biologický krúžok  Mgr. Zuzana Synáková štvrtok 13:15 – 15:15 

12. Zemepisno – turistický I. Mgr. Eva Andelová sobota, nedeľa, akcie podľa 
ponuky 

13. Zemepisno – turistický II. RNDr. Igor Andel sobota, nedeľa, akcie podľa 
ponuky 

14. Hravá biológia a geografia  Mgr. Branislava Babišová streda 13:15 – 15:15 

15. Cvičme v rytme Mgr. Branislava Babišová štvrtok 13:15 – 15:15 

16. Konverzácia v anglickom jazyku Mgr. Mária Horváthová štvrtok 13:15 – 14:45 

 
 

§ 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 
2018/2019 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 2018 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 2018/2019 RZ pomohlo škole finančne pri organizovaní exkurzií, 
základného lyžiarskeho výcviku, základného plaveckého výcviku, environmentálneho kurzu Hráme 
sa v prírode, Školy v prírode, pri zabezpečovaní metodického a výukového technického materiálu pre 
školu, pri zabezpečovaní  cien a odmien pre žiakov pri rôznych súťažiach a darčekov pri príležitosti 
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Mikuláša, Dňa detí a projektových dní. Z 2% daní sa zakúpil dataprojektor s notebookom a 3 tablety 
na výučbu anglického jazyka. 

 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, Mgr. Natálie Martošovej, Mgr. Lenky Martošovej a Mgr. 
Kataríny Dominiakovej si pripravili veľmi pekné vystúpenia pri príležitosti Dňa seniorov, Dňa 
matiek,...  

 

Dlhodobú a veľmi dobrú spoluprácu máme Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne, zapojili 
sme sa do tretieho ročníka environmentálneho projektu: Bocian biely a do ekokonferencií, kde 
nás žiaci reprezentovali na celoslovenskej úrovni a získali v 2. kategóriách druhé miesta.  

Spolupracujeme so školami v našom regióne – ZŠ Gbeľany (matematická súťaž Sudoku) 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) a so Spojenou školou Belá - Základnou umeleckou školou Belá, ktorej 
poskytujeme priestory na výučbu v hudobných a výtvarných odboroch ako elokované pracovisko.  
 
 
 

 
 
 
Záver: 
Vypracovala: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy    Vo Varíne   03.10.2019 
 


