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Oslávenkyňa 

 

Život plynie ako rieka, nezastaví, lež uteká. 

Ani sme sa nenazdali, 

je rok 2021 a v ňom sviatok vrelý. 

Kamenčianska škola slávi päťdesiate narodeniny! 

 

V zrkadle spomienok sa obraz zračí, 

vyjadriť obdiv, uznanie slovami nestačí. 

Umožňuješ žiakom získať základné vzdelanie, 

organizovať rôzne aktivity, vytvárať priateľstvá nové, 

prežiť chvíle radosti i tie pred písomkami či odpoveďami, 

uplatniť talent žiakov vedomostnými i záujmovými súťažami. 

Celý tvoj areál prešiel rekonštrukciou, zmenami. 

Ich cieľom bolo skvalitniť podmienky plnenia poslania školy. 

 

Nech tvoje dejiny, ktoré budeš písať, 

nadobudnú úspešnú a víťaznú pečať. 

Pred tebou sa črtá ešte dlhá púť. 

Kamenčianska základná škola – úspešná buď! 

 

Helena Nechalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príhovor riaditeľky školy 

 

Život človeka meriame desaťročiami, jeho hodnotu 

činmi a skutkami. Vždy, keď sa zaokrúhlia, tešíme sa s 

ním, blahoželáme mu. Život školy sa podobá životu 

človeka. Oslavujú sa jej narodeniny, výročia, úspechy. 

 

Fenomén spoločenského bytia, škola, živý organizmus, 

život. Žiaci, učitelia, rodičia. Škola bola, je a bude. Zo 

žiakov sa stávajú učitelia, lebo taký je zákon prírody. 

Žiak má prerásť učiteľa. Trvá to však istý čas. 

Päťdesiat rokov je doba  vhodná  na bilancovanie 

výsledkov práce školy. Určite nás teší, že z našich 

žiakov vyrástli prevažne slušní ľudia, múdri, 

sebavedomí, cieľavedomí a úspešní. Sme radi, že základy, na ktorých mohli stavať, získali v 

našej škole prostredníctvom svojich učiteľov. Je šťastím žiaka, ak má dobrého učiteľa.  

 

A naša škola ich vždy mala. Dôkazom toho sú výsledky našich súčasných i bývalých žiakov. 

Škola je inštitúciou založenou na partnerstve,  najmä s rodičmi. Pri tejto príležitosti sa patrí 

vzdať úctu rodičom za korektnosť a podporu našich snáh, i keď väčšia ústretovosť by sa 

žiadala tam, kde sú problémy, a to najmä výchovné. Osobitné poďakovanie patrí členom 

výboru Rady rodičov, ktorí pomáhajú škole vo všetkých oblastiach práce. Škola je súčasťou 

obce, obec Kamenec pod Vtáčnikom je naša obec. Naším cieľom v budúcnosti bude vytvárať 

v škole takú pohodu, aby do školy chodil rád učiteľ, lebo potom budú do školy rady chodiť aj 

deti. Nech sa v škole snúbi náročnosť s láskavosťou a 

porozumením. Pevné zdravie, veľa šťastia, vzájomnej 

úcty želáme všetkým zamestnancom, žiakom bývalým i 

terajším, nášmu zriaďovateľovi, rodičovskej verejnosti 

a priateľom školy.  

 

Oslavy 50. výročia našej školy boli naplánované na jún 

2021, no vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú 

situáciu v poslednom roku sa presunuli na jún 2022 .  

 

                                          PaedDr. Martina Ezechiašová 



Pedagogický zbor v rokoch 1971 – 2022 

 

Mgr. Zuzana Babničová-Kytková 2018 

Ing. Andrea Bajgárová 2003 

Mgr. Mário Bartolen 1998 – 2005 

Mgr. Michaela Bartová Sluková 2013 

Ing. Eleonóra Borovičková 2012 

Erika Bridová 2020 

PaedDr. Martina Ezechiašová, MBA  

2003 – 2014 

Eva Fábryová 1976 – 2013 

Mgr. Helena Fábryová 1988 

Božena Halačová 1971 – 1984 

Mgr. Iveta Halačová 1987 

Valéria Halačová 1971 – 1978 

Mgr. Eva Harmanovská 1990 – 1994 

Kristína Hudecová 1971 – 1994 

Zlatena Hudecová 1971 – 1985 

Mgr. Ivan Kováčik 1992 – 1998 

Mgr. Adriana Kováčiková 2014 

Mgr. František Klement 1999 

Mgr. Slavomíra Klementová 1998 

Mgr. Kornélia Krištofová 2014 

Mgr. Daniela Krpelanová  1987 – 2002 

PhDr. Denisa Laurová 2000 

Mgr. Mária Linhartová 1981 – 1999 

Mgr. Marcela Machová 2011 – 2015 

Mgr. Pavol Mečiar 1987 – 1998 

Mgr. Magda Mendelová 1971– 1993 

Mgr. Helena Nechalová 1975 – 1999 

Oľga Nechalová 1971 – 1994 

Mgr. Terézia Nechalová 1971 – 1999 

Mgr. Viera Nechalová 1979 – 2014 

Juliana Obžerová 1998 – 2005 

Mgr. Oľga Oršulová 2011– 2020 

 Ing. Vladimír Plachý 2018 

Alžbeta Rybárová 1971 – 1997 

Mgr. Ján Šimurka 1987 – 1999 

Mgr. Peter Tkáč 2011 

Mgr. Dana Vážanová 2005 – 2012 

Mgr. Miloš Vida 1981 – 1986 

Mgr. Edita Žišková 1971 – 1997 

___________________________________________________________________________ 

Riaditelia školy 

 

PaedDr. Martina Ezechiašová, MBA 2015 

Mgr. Iveta Herelová 1998 – 1999 

Mgr. Pavel Hudec 1971 – 1987 

Mgr. Milan Ivaška 1989 – 1990 

PhDr. Soňa Lukáčová 2014 

Mgr. Pavel Mečiar 1991 – 1998 

Mgr. Helena Nechalová 1999 – 2014 

Mgr. Ján Šimurka 1987 – 1991 

 

Zástupcovia riaditeľa 

 

PaedDr. Martina Ezechiašová 2014 – 2015 

Mgr. Ján Halač 1971 – 1986 

Mgr. Iveta Halačová 2002 – 2004 

Kristína Hudecová 1987 – 1994 

Mgr. Daniela Krpelanová 2002 – 2014 

Mgr. Marcela Machová 2015 

Mgr. Helena Nechalová 1999  

Mgr. Terézia Nechalová 1999 – 2002 

Mgr. Ján Šimurka 1994 – 1999 

Mgr. Miloš Vida 1986 – 1987 



Prevádzkoví zamestnanci školy v rokoch 1971 – 2022 

 

Ing. Ľudmila Žiaková – ekonómka školy 2002 

 

Školníci: 

Anton Ondruch 1991 – 2001 

Zoltán Miško 2000 – 2015 

Bc. Oto Kmeť 2016 

 

Upratovačky: 

Emília Jánošková 1974 – 1989 

Helena Žiaková 1984 – 2010 

Viera Mikulová 1997 – 2003 

Iveta Gundová 2004 

Daniela Nechalová 2006 

 

Kuriči: 

Vladimír Plachý 2004 – 2021 

Bc. Oto Kmeť 2021 

Vedúce školskej jedálne: 

Emília Nechalová 1971 – 1993 

Ingrid Petrisková 2001 

 

Kuchárky: 

Běla Ďurtová 1971 – 1995 

Oľga Briestenská 1971 – 2010 

Elena Šimová 1989 – 2016 

Andrea Jánošková 2016 

Miroslava Vážanová 2011 –  2014 

Viera Tóthová 2014 – 2021 

Erika Zrebná 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. výročie základnej školy 

 

Nová škola bola do užívania odovzdaná v školskom roku 1970/71. 4. január bol dňom, kedy 

sa začalo vyučovať. Školopovinná mládež sa sústredila v jednej, na tie časy moderne 

vybavenej budove. „Horná“ škola a „meštianka“ ostali prázdne. Nakoľko bol počet žiakov 

vyšší, jedna trieda sa musela učiť v „dolnej“ škole. V septembri toho istého roku boli 

dokončené pavilóny telocvične so školskou dielňou a školskej jedálne so školskou družinou.  

Nezabudlo sa ani na úpravu okolia školy. Areál bol svojpomocne oplotený, žiaci pod vedením 

učiteľov v mimovyučovacom čase pripravili pozemky určené na pracovné vyučovanie a 

športové ihriská. Žiaci pomáhali všade tam, kde bolo treba, či pri zbere zemiakov, papiera, 

železa, liečivých rastlín, pri práci so senom, pri úpravách verejných priestranstiev obce.  

V škole deti aktívne navštevovali krúžky: letecko-modelársky, požiarnický, gymnastický, 

strelecký, stolný tenis, turistický, šikovné ruky... . 

Spolu s pedagógmi žiaci zavítali do rôznych kútov našej vlasti. Navštívili napríklad: Vysoké 

Tatry, Jankov vŕšok, Kľak, Duklu, Bratislavu, Banskú Bystricu, spoznávali aj krásy našich 

susedov v  Moravskom krase. 

Nadviazala sa družba s obcou Postřelmov v okrese Šumperk. Počas veľkých prázdnin si žiaci, 

v tom čase pionieri, naplánovali vzájomné stretnutia. Písali si i so žiakmi – pioniermi z 

Novomoskovska. Vymieňali si rôzne darčeky, ktoré si potom mohli pozrieť aj ostatní. 

Od 4. januára 1970 v škole učilo viacero pedagógov. Medzi najdlhšie pôsobiacich patrili: na 

poste riaditeľa bol Pavel Hudec a zástupca Ján Halač. Nemôžeme zabudnúť na naše pani 

učiteľky a pánov učiteľov: Zlatku Hudecovú, Alžbetu Rybárovú, Boženu Halačovú, 

Magdalénu Mendelovú, Teréziu Nechalovú, Oľgu Nechalovú, Editu Žiškovú, Kristínu 

Hudecovú, Vieru Nechalovú, Danielu Krpelanovú, Helenu Nechalovú, Máriu Linhartovú a  

Jána Šimurku. 

Školské roky plynuli, zmenám podliehali učebné osnovy, formy i metódy vyučovania. Od 1. 

januára 2002 škola získala právnu subjektivitu. Od 1. júla nadobudol účinnosť kompetenčný 

zákon a zriaďovateľom školy sa stal Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom. 

Súčasná škola je plnoorganizovaná základná škola s ponukou vedomostne rásť, vzdelávať sa 

na úrovni modernej doby s využitím kvalitných informačno-komunikačných technológií, s 

ponukou vyučovania cudzích jazykov v modernej jazykovej učebni. V rámci záujmového 

vzdelávania žiakov škola zabezpečuje zmysluplné využívanie voľného času mimo vyučovania 

prostredníctvom práce záujmových útvarov. Okrem toho, že škola poskytuje základné 

vzdelanie, zabezpečuje mravnú, etickú, pracovnú, náboženskú, estetickú, zdravotnú, telesnú, 

environmentálnu výchovu žiakov, pripravuje ich na ďalšie vzdelanie a prax. 



Škola využíva tri pavilóny, deväť klasických tried, špeciálnu triedu, jednu učebňu výpočtovej 

techniky, jednu jazykovú učebňu, prírodovednú učebňu a telocvičňu. Triedy sú vybavené 

modernými učebnými pomôckami, využívajú sa najmodernejšie informačné technológie.  

Školu navštevujú i žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. K týmto žiakom 

sa pristupuje citlivo, s ohľadom na ich problémy. Hlavnou úlohou je vytvárať vo všetkých 

organizačných formách vzdelávania špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a 

uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Projekty, do ktorých bola škola zapojená: 

 v r. 2000 škola získala CERTIFIKÁT o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcich   

zdravie v Slovenskej republike – názov projektu „Škola podporujúca zdravie“,   

 Otvorená škola so zameraním na informačno-komunikačné technológie a šport,  

 projekty na podporu záujmového vzdelávania žiakov,  

 projekty na získanie finančných zdrojov na materiálno-technické zabezpečenie 

plynulého chodu školy a iné.  

Pod vedením svojich učiteľov si nadaní žiaci rozvíjajú svoj talent, zapájajú sa do 

vedomostných, umeleckých, športových súťaží, olympiád a s úspechom reprezentujú svoju 

školu.  

Pedagógovia vypracovávajú rôzne projekty, cieľom ktorých je získať pre školu ďalšie 

pomôcky. 

Nedá nám nespomenúť našich bývalých žiakov úspešných v oblasti športu: Lýdia Fábryová – 

hádzaná;  Marianna Klementová, Barbora Klementová – bežecké lyžovanie; Dávid  Hancko – 

futbal. 

V súčasnosti školu navštevuje 117 žiakov, pracuje v nej 22 zamestnancov, z toho 15 

pedagogických a 7 nepedagogických.  

PhDr. Denisa Laurová 

Stará škola 

 

Do roku 1948 chodili žiaci do tzv. ľudovej školy. Povinná školská dochádzka bola osemročná 

– šikovnejší žiaci mohli po piatom ročníku ľudovej školy nastúpiť do Meštianskej školy v 

Novákoch, Oslanoch, Prievidzi, Handlovej alebo do Gymnázia v Prievidzi.  

V roku 1948 vyšiel nový školský zákon, ktorý ustanovil deväťročnú povinnú školskú 

dochádzku, a tak sa žiaci našej obce v ročníkoch 6. – 9. začali učiť v budovách na Pažitiach. 

Tento stav bol však nevyhovujúci, učitelia sa museli presúvať medzi hornou a dolnou školou 

na bicykli. Preto bola veľká radosť z toho, že sa bude stavať nová škola s vyhovujúcimi 

podmienkami nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. 



Ako to všetko začalo... 

 

 

Začiatky výstavby novej budovy školy v r. 1968 

 

 

Začiatok hrubej stavby v r. 1969 



 

 

 

 Výstavba telocvične  

 

 

Ukončenie stavby novej školy v r. 1970 



 

 

 

Brigáda mládeže – úprava areálu školy  

 

 

Posledné úpravy exteriéru  



 

 

 

Pedagogický zbor v šk. r. 1965/1966 

 

 

Pedagogický zbor v šk. roku 1967/1968 



 

 

 

1. A trieda v novej budove školy s p. učiteľkou Zlatenou Hudecovou 

 

 

1. B trieda v novej budove školy s p. učiteľkou Alžbetou Rybárovou 



Úspešní športovci – absolventi našej školy 

Ahojte, volám sa Lýdia Jakubisová, mám 39 rokov, 

pochádzam z Kamenca pod Vtáčnikom. V súčasnosti žijem už 

14 rokov v Nemecku, kde pôsobím, teraz už len ako 

poloprofesionálny športovec v hádzanej. 

Moje detstvo som prežila v Kamenci, kde som navštevovala aj 

základnú školu v rokoch 1988 – 1996. Na tieto časy veľmi rada 

spomínam. Už v tomto období sme mali v škole veľa možností 

– krúžkov, ktoré škola ponúkala. Ja som rada navštevovala 

krúžok šikovných rúk, športový krúžok a chodila som i do 

družiny (1. – 4. roč.) alebo do klubu (5. – 8. roč.). Ja som 

všestranný človek, a keďže v tej dobe neboli mobilné telefóny, tak som bola asi všade. 

Najradšej som navštevovala športový krúžok, ktorý viedla pani učiteľka Mária Linhartová. 

Ona bola jednou z mojich obľúbených pani učiteliek. Vyučovala taktiež telesnú výchovu. 

Vlastne vďaka škole som sa nasmerovala na moju životnú dráhu, ktorou bol a dodnes aj je 

šport. Medzi školami sa konali súťaže v hádzanej, kde si ma všimli naši „susedia“ z Lehoty 

pod Vtáčnikom, kde sa hádzaná hrávala nielen v škole, ale fungovali aj ako klub. Môžem 

povedať, že vďaka školským aktivitám, ktoré naša škola ponúkala, som dostala možnosť v 

tomto športe napredovať a venovať sa mu dodnes. Mám dcéru Lilianku, ktorá má 15 rokov. 

Chodí do školy v Nemecku, ale raz za rok navštívime aj školu v Kamenci.  

 

Volám sa Dávid Hancko a hrávam futbal na 

profesionálnej úrovni a v súčasnosti pôsobím v 

Česku, kde hrávam za AC SPARTA PRAHA. Našu 

skvelú školu som navštevoval od 1. až po 9. ročník, 

kde som získal veľa vedomostí, ktoré mi pomohli na 

mojej ceste životom. Musím povedať, že aj keď sme 

malá dedinka, tak naša základná škola je na veľmi 

vysokej úrovni hlavne kvôli našim pani učiteľkám, ktoré nás vždy viedli k tomu, aby sme sa 

učili, ale snažili sa nás aj vychovávať, aby sme boli slušné deti. Myslím, že mi to veľmi 

pomohlo. Začínal som u nás v TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom, kde som začal kopať do 

lopty hneď, ako som sa naučil chodiť. Veľmi rád spomínam na tieto časy, ako sme veľké 

prestávky vždy využili na to, aby sme mohli hrať futbal a tam sa formovala moja láska k 

futbalu, ktorú mám dodnes. Prajem našej škole len to najlepšie a už sa neviem dočkať, kedy 

budem mať čas navštíviť ju a pozdraviť všetky pani učiteľky, ktoré mi pomáhali. 



Volám sa Barbora Klementová, narodila 

som sa v Levoči. Navštevovala som Základnú 

školu v Kamenci pod Vtáčnikom. Študovala 

som na Gymnáziu v Novákoch, ďalej som 

pokračovala na Univerzite Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala 

odbor telesná výchova a trénerstvo (kondičný 

tréner) s titulom Mgr. Rodičia ma odmalička 

viedli k športu, konkrétne k bežeckému 

lyžovaniu. Prvýkrát som stála na bežkách ako 

trojročná.  Prvé preteky som bežkovala ako 

prváčka v ZŠ.  

Moja príprava pozostáva z viacerých tréningových prostriedkov – atletika (beh, beh na dráhe, 

cezpoľný beh), imitácie (beh s palicami, skoky), cyklistika (horská, cestná), kolieskové lyže, 

sila a iné (plávanie, turistika atď.). Samozrejme, najdôležitejší tréningový prostriedok je beh 

na lyžiach. Medzi špeciálne tréningové prostriedky patria kolieskové lyže, ktoré simulujú 

pohyb na lyžiach.  

Samotný beh na lyžiach začíname prevádzať v mesiacoch október/november. Samozrejme, 

v našej nadmorskej výške ešte nie je v týchto mesiacoch sneh, a preto veľa cestujeme. 

Prípravu začíname na kilometrovom okruhu v talianskom Livignu, ďalej pokračujeme 

s prípravou v severských krajinách, kde na konci novembra začína aj Svetový pohár v behu na 

lyžiach.  

Absolvovala som päť svetových pohárov. Taktiež som bola na štyroch Majstrovstvách sveta 

dospelých. Mám za sebou aj Majstrovstvá sveta juniorov, tiež kategóriu U23. V roku 2012 

som sa prebojovala na historicky prvé Olympijské hry do 18 rokov v Innsbrucku, kde som 

obsadila 12. miesto na 5 km klasickým spôsobom. Za svoje najväčšie úspechy považujem 

účasť na dvoch Olympijských hrách – v roku 2018 v Kórei, v PyeongChangu, kde som 

pretekala v disciplíne šprint na 1,3 km, tiež v teamovom šprinte  a v roku 2022 v Pekingu, 

v Číne, som taktiež pretekala v disciplíne šprint na 1,3 km, tentokrát vo voľnom štýle 

(korčuľovanie) a skončila som najlepšie zo Sloveniek. Vo veľmi náročných podmienkach 

som sa rozhodla, že nastúpim aj na moju menej silnú disciplínu a tou bolo 10 km klasickým 

spôsobom. Túto ťažkú trať vo veľkej zime a vetre v nadmorskej výške viac ako 1800 m. n. m. 

som so cťou odbehla a v cieli som bola veľmi šťastná, že som to zvládla. Celé moje pôsobenie 

v tomto športe  by sa nikdy neuskutočnilo bez podpory mojej rodiny. Takže veľká vďaka patrí 

hlavne im. Som veľmi šťastná, že som mala možnosť toto všetko absolvovať a zažiť.  



I v špeciálnej triede je dobre... 

 

Už štvrtý školský rok mohli žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

navštevovať špeciálnu triedu v našej základnej škole. Za uplynulé školské roky sa v triede 

vystriedali viacerí žiaci, niekoľko z nich už opustilo brány našej školy.  

 

Vyučovanie predmetov matematika, slovenský jazyk, vlastiveda a pracovné vyučovanie 

prebieha za spoluúčasti špeciálneho pedagóga a dvoch asistentiek. Žiaci špeciálnej triedy 

dostávajú maximálnu starostlivosť, asistenciu, podporu a pomoc v ich vzdelávaní. 

Individuálnym prístupom s použitím efektívnych vyučovacích metód môžu žiaci prekonávať 

ťažkosti a obmedzenia pri osvojovaní si poznatkov, zručností a návykov. Zvýšeným počtom 

hodín pracovného vyučovania sa žiaci špeciálnej triedy pripravujú nielen na svoje budúce 

zamestnanie, ale aj na zvládnutie bežných samostatných činností a domácej prípravy. 

 

 O tom, že v triede každý deň vládne dobrá a rodinná atmosféra, svedčí aj fakt, že žiaci sa do 

školy tešia. Okrem získavania vedomostí tu zažívajú pocity spolupatričnosti, podpory a lásky, 

a v neposlednom rade úspechu. I keď sú šťastní aj v spoločnosti intaktných žiakov, vždy sa 

s potešením vracajú späť do svojho malého kolektívu, malého sveta plného radosti a pocitov 

spokojnosti. Je im oázou porozumenia a rešpektu.  

 

Zriaďovateľovi a vedeniu školy patrí poďakovanie za podanie pomocnej ruky týmto žiakom.  

 

Ing. Vladimír Plachý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Naše celoročné aktivity  

 

Na  hodinách výtvarnej výchovy v jesennom období žiaci zhotovujú záložky pre svojich 

rovesníkov v moravských i slovenských základných školách v rámci projektu Záložka do 

knihy spája školy. Deti z družobných škôl takisto obdarujú našich žiakov vlastnoručne 

namaľovanými záložkami.  

 

V našej škole nezabúdame ani na Medzinárodný deň školských knižníc. Zaujímavé 

čitateľské podujatie si  pripravujú deviataci pre svojich mladších kamarátov. Žiaci 1. stupňa 

riešia rozprávkové hádanky, hlavolamy a iné zaujímavé úlohy. Obľúbenou aktivitou je aj 

pasovanie prvákov za čitateľov. 

 

Jeden októbrový týždeň venujeme projektu Hovorme o jedle, ktorý je venovaný zdravej 

výžive, zdravému stravovaniu a spôsobu života. Každý deň sa v škole realizujú rozličné 

aktivity. Žiaci spolu s pani učiteľkami pečú kváskový chlieb, pripravujú ovocné a zeleninové 

šaláty, vyrábajú syr. Zapájame sa aj do literárnej a výtvarnej súťaže Chutné maľovanie. 

 

Každý október (s výnimkou pandémie) bol venovaný stretnutiu so 

starými rodičmi. V rámci Mesiaca úcty k starším si žiaci pozvali na 

triednu besedu starých rodičov. Tieto stretnutia bývali spojené 

s jesennými tvorivými dielňami.  

 

 

Pravidelnou novembrovou aktivitou zameranou na 

popularizáciu prírodných vied a techniky sa stal 

celoslovenský projekt Týždeň vedy a techniky. Starší 

žiaci prezentovali pred svojimi mladšími kamarátmi rôzne 

zaujímavé pokusy a iné aktivity z matematiky, fyziky, chémie a biológie.  

 

Milými adventnými podujatiami, bez ktorých si nevieme predstaviť ani jeden školský rok, je 

návšteva Mikuláša s anjelom i čertom a štvrtákov prestrojených za Lucie. 

Adventnú kvapku krvi prvýkrát organizovala naša škola v spolupráci so Slovenským 

Červeným krížom, územným spolkom v Prievidzi v roku 2016. Mobilný odber realizoval tím 

Národnej transfúznej služby z Martina. Žiaci mali možnosť vidieť, ako prebieha samotný 

odber krvi od darcov – rodičov, starých rodičov i ostatných občanov. 



RZ pri ZŠ a MŠ sa vždy snažilo podporiť našu školu. Jednou z takýchto aktivít boli vianočné 

trhy, ktoré v spolupráci s kultúrnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve uskutočňovali 

v exteriéri obecnej tržnice i v priestoroch Spoločenského domu. Výťažok z predaja drobného 

pečiva, medovníkov, svietnikov, vianočných ozdôb  a iných ručných výrobkov slúžil na 

financovanie akcií RZ. RZ pri ZŠ a MŠ každoročne pripravovalo aj MDD v prírode, v prípade 

nepriaznivého počasia v telocvični.  

 

Obľúbeným športovým podujatím zimných 

mesiacov býva Oci, mami, cvičte s nami, kde 

si žiaci 1. stupňa spolu s rodičmi vyskúšajú 

gymnastické prvky, súťaženie v družstvách, 

posilňovacie cvičenia i spoločný zápas vo 

vybíjanej. 

 

Nezabudnuteľnou akciou našej školy je 

fašiangový karneval, na ktorý nám každoročne 

prišli zaspievať a roztancovať nás obecní 

fašiangovníci s Kapellkou. Nechýbalo ani tradičné 

pochovávanie basy v podaní našich žiakov. 

 

Naša základná škola má veľmi dobrú spoluprácu s materskou školou. Najskôr prváci 

navštívia škôlkarov, potom predškoláci zasadnú do školských lavíc a zažijú svoju prvú 

vyučovaciu hodinu v 1. triede. 

V období „pred COVIDOM“ mali rodičia možnosť vidieť svoje ratolesti priamo na vyučovaní 

– na otvorenej hodine slovenského jazyka a matematiky v 1. ročníku. 

 

Žiaci 1. stupňa pravidelne vítajú jar vlastnoručne zhotovenými morenami, ktoré so spevom 

a básňami hádžu do miestneho potoka. 

 

V posledný aprílový deň stavajú deviataci pred našu 

základnú školu máj, ktorý vyzdobujú pestrými stužkami 

všetky deti. Vždy sa tešíme na kultúrne vystúpenie – 

folklórne pásmo s piesňami a tancami, ktoré naši žiaci 

predvedú aj pri stavaní mája v obci. 



 

Naše deti nikdy nezabúdajú na svoje 

mamy, staré mamy, pre ktoré si 

pripravovali slávnostný program ku Dňu 

matiek v Spoločenskom dome. 

 

 

 

Žiaci 1. stupňa sa každý druhý rok vyučujú v škole v 

prírode. Zažili nezabudnuteľný týždeň vo Vysokých 

Tatrách v Starej Lesnej i na Martinských holiach či Starej 

Myjave. Nechýba ani plavecký výcvik v Národnom centre 

vodného póla v Novákoch.  

Žiaci 6. –  9. ročníka majú možnosť absolvovať lyžiarsky 

výchovno-výcvikový kurz v Lazoch pod Makytou každé 

dva roky.  

 

Na hodine anglického jazyka sa na 1. stupni vyučuje metódou Jolly Phonics. Žiaci sa 

s radosťou prihlasujú na súťaž Englishstar, v ktorej sú úspešní. Je to medzinárodná súťaž 

v anglickom jazyku. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako 

vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu 

písomných testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnávať svoje 

vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.  

 

V r. 2020, 2021 mali naši žiaci možnosť absolvovať 

počas letných prázdnin Letnú školu – rozvojový 

projekt MŠVVaŠ SR, kde si mohli hravou, 

zábavnou formou, pomocou didaktických hier 

zopakovať a doplniť svoje vedomosti. Deti si 

vyskúšali ľudové remeslá – prácu na hrnčiarskom 

kruhu, naučili sa plstiť vlnu, vyrobili si vlastnú 

knihu, hlinené hrnčeky. Takisto spoznávali prírodné 

krásy obce, navštívili Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximilána Hella v Žiari nad 

Hronom, Sklársky skanzen vo Valaskej Belej i rázovitú obec Čičmany.  



O tom, že nám nie je ľahostajný osud chorých a trpiacich, svedčia pravidelné finančné 

zbierky, do ktorých sa zapájame. Na žiakov so zrakovým postihnutím „myslíme“ v zbierke 

organizovanej Úniou slabozrakých a nevidiacich Biela pastelka. 

Nie sú nám ľahostajné ani deti v detských domovoch. Symbolickým 1 eurom sme mohli 

dobrovoľne prispieť prievidzským a handlovským deťom. 

V pôstnom období pomáhame deťom z chudobných krajín so zabezpečením pitnej vody 

a vzdelávania pod názvom Tehlička. 

V spolupráci s Ligou proti rakovine organizujeme Deň narcisov, kde sa snažíme vyzbierať 

finančné prostriedky pre onkologických pacientov.  

 

Sporadicky sa zúčastňujeme detských 

divadelných predstavení v Divadle A. 

Bagara v Nitre. 

K najobľúbenejším aktivitám našich 

žiakov patria, samozrejme, výlety 

a exkurzie. Mladší navštívili Bojnice, 

Harmaneckú jaskyňu, Habakuky, 

Zveropark v Žarnovici i Španiu dolinu. 

K najatraktívnejším výletom starších 

žiakov patrila Bratislava, Viedeň, Budapešť, Osvienčim, Krakow i Hvezdáreň Partizánske. 

 

Žiaci majú možnosť pracovať v záujmových útvaroch – literárno-dramatickom, cestujeme 

svetom, čítajme si spolu (tvorilkovia), matematika hrou, hravá slovenčina, tvorivé písanie, 

hráme sa a komunikujeme po anglicky, krátke fyzikálne príbehy, čarujeme s Baltíkom, 

programujeme Legorobota, ľúbime kvások, krátke fyzikálne príbehy, tvoríme z ovčej vlny, 

krúžok bežeckého lyžovania, cyklo-turistický a futbalový krúžok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súťaže a olympiády 

 

Každý rok sa takmer polovica žiakov zapája do informatickej súťaže iBobor. Žiaci súťažia 

v 4 kategóriách – Drobci (2. – 3. roč.), Bobríci (4. – 5. roč.), Benjamíni (6. – 7. roč.) a Kadeti 

(8. – 9. roč.). V tejto obľúbenej súťaži máme veľa úspešných riešiteľov. 

 

Tradičnou programátorskou súťažou je Baltie. Najväčší úspech dosiahla Veronika Lukáčová 

v r. 2016, kedy sa zúčastnila medzinárodného finále súťaže vo Varšave, kde spomedzi 19 

finalistov skončila na 9. mieste, bola 2. najlepšou účastníčkou zo Slovenska. Veronika sa 

niekoľkokrát umiestnila aj v súťaži Creativ Baltie. Adam Lukáč bol taktiež viacnásobným 

úspešným riešiteľom Creative Baltie a Baltíka. V tomto školskom roku sa Samuel Iliaš (3. tr.) 

a Damián Borecký (5. tr.) prebojovali do finále Baltie. 

 

Každoročne sa zapájame aj do celosvetového projektu Hour of Code zameraného na zábavné 

programovanie. Naším veľkým úspechom v programovaní Code bolo získanie 15 ks 

programovateľných minipočítačov Micro:bit s príslušenstvom od nadácie PONTIS. 

    

Z matematických súťaží majú žiaci možnosť preveriť si svoje vedomosti v Pytagoriáde, 

Matematickej olympiáde a Matematickom klokanovi, v ktorých máme taktiež úspešných 

riešiteľov. 

 

Naši žiaci sa zúčastňujú aj iných predmetových olympiád – chemickej, geografickej, 

olympiády zo slovenského jazyka a literatúry i do súťaží Náboj Junior, Expert geniality show, 

v ktorých sme mali úspešných riešiteľov. 

 

U žiakov 2. – 4. roč. je obľúbenou vedomostnou súťažou Všetkovedko, v ktorej uplatnia 

vedomosti takmer zo všetkých predmetov. 

 

Naši žiaci každoročne úspešne reprezentujú školu aj v dekanátnom kole Biblickej olympiády 

v Partizánskom. Súťažia v znalostiach biblických kníh, kde musia 

ukázať nielen svoje vedomosti, ale aj postreh, dôvtip a kreativitu.  

Medzipredmetové vzťahy náboženskej a výtvarnej výchovy sú 

skĺbené vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí. Najväčším 

úspechom bolo umiestnenie Kláry Šrámekovej, Barbory Dadovej  

a Emy Vážanovej, ktorej prácu vidíme na obrázku. 



Naše deti rady recitujú: Svedčí o tom ich svedomitá príprava na súťaž v prednese povestí 

Šaliansky Maťko a v recitácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  

Takisto sa sporadicky zapájame aj do literárnych súťaží, v ktorých môžu žiaci ukázať svoju 

kreativitu a prácu so slovom. 

 

V ostatných školských rokoch sme zapájali aj do 

výtvarných súťaží – Moje ľudské práva, Spomienky na 

Vianoce, Rozprávočka moja naj, Vojaci očami detí, Dielo 

tvojich rúk, Ročné obdobia v záhrade, Maľujte a fotografujte 

s Primalexom. Na obrázku je súťažná práca bývalej žiačky 

Barbory Dadovej. 

 

 

Naša škola sa v poslednom desaťročí zúčastňovala rôznych športových súťaží. Boli to súťaže 

v cezpoľnom behu, atletike, minifutbale, vybíjanej, florbale a ďalšie. Veľké úspechy naši 

žiaci dosahovali aj v bežeckom lyžovaní. Bežecké lyžovanie funguje v našej škole v rámci 

krúžku. Spomedzi všetkých športov spomenieme aspoň niektoré dosiahnuté úspechy našich 

žiakov. 

V roku 2012 Michal Remiš zvíťazil v hode kriketovou loptičkou na krajskom kole a na 

Majstrovstvách SR obsadil 4. miesto. 

 

Najväčšie úspechy dosahovali žiaci v bežeckom lyžovaní. 

Majstrovstvá SR 2013: Marianna Klementová – 1. miesto, 

Monika Zaťková – 2. miesto; 

Zimná kalokagatia 2015: Vanesa Kasáková – 1. miesto, 

Marianna Klementová – 2. miesto, štafeta dvojíc – 

Vanesa Kasáková, Diana Hatalová – 1. miesto; 

Majstrovstvá SR 2016: Marianna Klementová – 1. miesto, 

Vanesa Kasáková – 1. miesto; 

Zimná kalokagatia 2017: štafeta dvojíc – Marianna 

Klementová, Vanesa Kasáková – 1. miesto; 

 

Všetkým športovcom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy! 

 

Mgr. František Klement 



Realizácia projektov 

 

V predchádzajúcich školských rokoch sme realizovali projekty: 

 

 národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania   

sociálno-patologických javov v školskom prostredí, 

 európsky, národný projekt Moderná škola zameraný na rozvoj čitateľskej,   

matematickej a prírodovednej gramotnosti v základnej škole, 

 projekt k využívaniu služieb Rozvoj informatizácie regionálneho školstva,  

 projekt Školské ovocie, 

 európsky projekt Podpora inklúzie – prijatie špeciálneho pedagóga  a zriadenie 

špeciálnej triedy, 

 projekt EÚ Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup – získanie pedagogického 

asistenta učiteľa, 

 Spolu múdrejší – projekt MŠVVaŠ SR zameraný na doučovanie slabo 

prospievajúcich žiakov, 

 projekt MŠVVaŠ SR Letná škola, 

 projekt MŠVVaŠ SR Modernejšia škola zameraný na modernizáciu zariadenia škôl, 

 environmentálne projekty: Recyklohry – vysadili sme 46 listnatých a ihličnatých 

stromov,  vysadili sme kvetonosnú lúku, vytvorili sme hmyzí hotel; Lesoochranárska 

škola; separovali sme odpad. 

 celosvetový projekt Milión detí sa modlí ruženec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najzaujímavejšie podujatia... 

 

Nezabudnuteľným podujatím 

roku 2017 bola beseda 

s trénerom a hráčmi MŠK 

Žilina. Našu telocvičňu 

poctili svojou návštevou 

vtedajší tréner Adrián Guľa, 

hráči Filip Hlohovský a náš 

bývalý žiak Dávid Hancko. 

Besedy sa mali možnosť 

zúčastniť aj žiaci zo ZŠ Zemianske Kostoľany a Bystričany. Naši nádejní malí futbalisti sa 

veľa dozvedeli o dennom režime hostí, zúčastnili sa súťaže v individuálnej zručnosti vo 

futbalovej technike zábavnou formou medzi jednotlivými školami. Nechýbala ani tombola – 

futbalové dresy, šálka a šály s logom klubu. Úspech mala i autogramiáda a spoločné 

fotografovanie s maskotom Šošónom. Uvedenú akciu zorganizoval i moderoval p. Marián 

Rybár zo Zemianskych Kostolian. 

 

 

Najzaujímavejším hosťom, ktorý v ostatných rokoch (r. 2018) navštívil našu školu bola 

spisovateľka Gabriela Futová a vtedajšia šéfredaktorka 

vydavateľstva Albatros pani Marta Jankajová. Pani 

spisovateľka pútavo rozprávala o svojich snoch a zdrojoch 

inšpirácií i každodennom živote. Pani šéfredaktorka 

všetkým detailne vysvetlila celý proces vzniku knihy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čo sa nám podarilo... 

   

  

 

  

 
Vybavenie prírodovednej učebne Renovácia palubovky v telocvični 

 

Čitateľský kútik Školská knižnica 

Nové skrinky na chodbách 

Špeciálna trieda 

Nová učebňa IKT 

Školský klub detí 



Naša školička 

 

Škola to je druhý domov náš, 

keď sa učíš, 

dobré známky máš. 

Naša škola, to je radosť do nej chodiť, 

vždy sa tešíme niečo nové zažiť. 

S milým úsmevom privítame triednu učiteľku, 

našu skvelú matikárku. 

Naša slovenčinárka, keď do triedy vojde, 

pre nás vždy vľúdne slovo nájde. 

Učitelia nás radi majú, 

aj keď to s nami niekedy nezvládajú. 

Zážitky dobré na ňu máme, 

radi budeme spomínať na ne. 

Už 50 rokov tu stojí 

a ešte aj ďalšie roky deťom poslúži. 

8. trieda 

 

 

 

 

 

 

 

 

V septembri roku 2013 sme ako prváci nastúpili do tejto základnej školy. V prvom ročníku 

sme sa naučili písať, čítať, počítať, slušne sa správať a taktiež sme spoznali nových 

kamarátov. Počas nasledujúcich rokov sme sa vo všetkom zdokonaľovali, spoznávali sme sa, 

až sme sa dostali sem, do deviatej triedy. Naučili sme sa násobilku, rôzne vzorce, čítať s 

porozumením alebo rôzne zákony prírody. Vďaka týmto poznatkom sme sa dostali na naše 

vysnívané stredné školy, kde ich určite zúžitkujeme. Teraz sa však s touto školou musíme 

rozlúčiť, ale určite na tieto roky nikdy nezabudneme a aj napriek ťažkým časom budeme na 

ňu spomínať len v dobrom.  

Veronika Lukáčová, žiačka 9. tr.  



 

Žiaci 1. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Ivetou Halačovou 

 

 

Žiaci 2. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Michaelou Bartovou Slukovou 



 

Žiaci 3. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Marcelou Machovou 

 

 

Žiaci 4. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Slavomírou Klementovou 



 

Žiaci 5. triedy s tr. učiteľkou Ing. Eleonórou Borovičkovou 

 

 

Žiaci 6. triedy s tr. učiteľom Mgr. Františkom Klementom 



 

Žiaci 7. triedy s tr. učiteľkou Ing. Andreou Bajgárovou 

 

 

Žiaci 8. triedy s tr. učiteľkou Ing. Helenou Fábryovou 



 

Žiaci 9. triedy s tr. učiteľkou PhDr. Denisou Laurovou 

 

 

Žiaci špeciálnej triedy s tr. učiteľom Ing. Vladimírom Plachým a asistentkami učiteľa 



 

Kolektív zamestnancov školy 

 

Veľké poďakovanie patrí sponzorom, ktorí nám prispeli na materiálne 

zabezpečenie osláv 50. výročia otvorenia školy: 
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