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základná škola
Turzovka

„Naša škola môže dnes čerpať z tradícií a poznatkov, 
ktoré tu zanechali jej výnimoční učitelia po desaťročia...“
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Mgr. Terézia Šupolová, riaditeľka školy (od 2006)

50. výročie školy
...roky nás menia, pribúda vrások, no predsa sme stále mladí

vďaka tým, ktorí rok čo rok oživia školské triedy...

Život človeka meriame desaťročiami a jeho hodnotu činmi a
skutkami. Život školy sa podobá životu človeka. Jubileum

školy je dôvodom na malé zastavenie sa, na spomienky, na
stretnutia. Je časom na skladanie mozaiky úspechov, časom na
vyslovenie obyčajného ďakujem všetkým, ktorí sa počas 50-ročnej

histórie podpísali pod dobré meno a vynikajúce výsledky Základnej školy v Turzovke. Za
uplynulé roky sme vytvorili spoločné dielo nemalej hodnoty, prešli sme mnohými
zmenami v školstve i spoločnosti. Dali sme výchovu a vzdelanie mnohým generáciám,
pripravili sme ich na budúce povolanie i do života. 

Vzdávam hold všetkým pedagógom i zamestnancom školy, ktorí tu pracovali a pracujú,
žiakom, ktorí školu pozitívne zviditeľnili a zviditeľňujú úspechmi v rôznych  súťažiach,
rodičom, ktorí prispeli a prispievajú k jej rozvoju, zriaďovateľovi, mestu Turzovka,
ktorému nie je ľahostajný osud školy a všetkým ostatným, ktorí nám pomáhajú. 

Želám si, aby práca učiteľov, ostatných zamestnancov, žiakov a rodičov prinášala nám
všetkým radosť a spokojnosť, aby efektivita a výsledky výchovno-vyučovacieho procesu aj
naďalej šírili dobré meno našej školy.

Miroslav Rejda, primátor mesta (od 1998)

Vážený pedagogický zbor, zamestnanci školy, milí rodičia 
a žiaci!

Naša základná škola oslavuje krásne výročie – 50 rokov svojho
fungovania, a to je dôvod, aby sme, tak ako to býva aj pri životných
jubileách či iných dôležitých udalostiach v živote, načreli do
spomienok a pripomenuli si tých, ktorí školu tvorili a tvoria –
učiteľské zbory spoločne so svojimi žiakmi, ale i významné
medzníky a chvíle, ktorými škola za toto obdobie prešla. Pri týchto

spomienkach nám určite prebehnú mysľou naše školské roky plné všakovakých
neopakovateľných udalostí, zážitkov a životných príbehov. Mnohí tu prežili svoje detstvo,
naučili sa písať, čítať, počítať… Spomienky na školu sú, a hádam vždy budú, plné detského
smiechu, veselého džavotu v triedach a na školských chodbách, ale tiež vypísanej kriedy a
atramentu a možno občas aj nejakej tej slzičky sklamania zo zlej známky. Polstoročie – to
je kus života, ktorým prešli tisíce žiakov, mnoho a mnoho učiteľov ako aj ostatných
zamestnancov školy, ktorí tu pôsobili a pevne verím, že ste si odtiaľto odniesli veľa
dobrého a užitočného.

V školských osnovách sa uvádza veľa tém, ktoré by mali žiaci ovládať, ale iba láskavý a
spravodlivý učiteľ dá detskej duši dostatok tepla potrebného na radosť zo života, ukáže
cestu pre čestnosť, spravodlivosť a pracovitosť.

Práve naši žiaci – tí bývalí ako aj tí súčasní – šíria dobré meno školy, ale i nášho mesta.
Boli a sú úspešní v rôznych regionálnych aj celoslovenských súťažiach, a to všetko
prostredníctvom dobrej a zodpovednej práce svojich pedagógov. Byť učiteľom nie je len
práca, je to poslanie. Poslanie krásne a výnimočné, motivované cieľom nie tvoriť alebo
budovať niečo hmatateľné a viditeľné, ale dať novým generáciám základ, dať impulz,
rozsvietiť svetielko poznania, nadchnúť pre vedomosti.

Pri dnešnej príležitosti chcem preto vysloviť úprimné poďakovanie všetkým pedagógom
a zamestnancom našej základnej školy, ktorí sa pričinili o rozvoj vzdelávania, výchovu
detí, zveľaďovali školu a pracovali v jej prospech. Slová vďaky patria aj mnohým rodičom,
ktorí sa osobne zapájali do aktivít školy či jej mimoškolskej činnosti a podieľali sa tým
taktiež na jej rozvoji. Bez pomoci Vás všetkých, Vašej podpory, by sme sa nezaobišli. Vám
všetkým patrí naša vďaka a uznanie.

Môžeme si položiť otázku, či je 50 rokov veľa alebo málo.
V živote človeka je to zrelý stredný vek, je obdobím istoty a múdrosti získaných

skúseností. Ľudia vekom starnú, ale naša škola nie. Dnes môže čerpať silu z tradícií a
poznatkov, ktoré tu zanechali učitelia po desaťročia, avšak noví žiaci, nové trendy a náš
prístup ju robia mladou a neustále sa rozvíjajúcou.

Rád by som pri tejto slávnostnej príležitosti vyslovil nádej, že naša škola bude aj naďalej
hrdo niesť vlajku šíriteľa vzdelania, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie žiakov,
rozdávať múdrosť, rozvíjať talenty, učiť spoznávať krásu a zmysel života a bude svedkom
formovania budúcich generácií našich potomkov v prospech celej našej Turzovky, k čomu
všetkým zainteresovaným a zodpovedným želám pevné zdravie, trpezlivosť, úsmev na
perách a radosť z dobre odvedenej práce.

Postupnou rekonštrukciou školských budov získa
Turzovka jeden z najkrajších školských areálov
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V oblasti Turzovky boli prvými učiteľmi kňazi a gramotní
gazdovia. Z toho vyplýva, že deti sa učili na farách a v domoch

gazdov.Prvou školskou budovou bola pravdepodobne drevená škola
postavená cirkvou v roku 1816. Pred 1. svetovou vojnou boli
z prostriedkov štátu a obce postavené murované školy za kostolom
a na Vyšnom Konci, neskôr to boli ďalšie školské budovy
v jednotlivých mestských častiach Turkov a Hlinené. Od počiatku si

najmä učitelia uvedomovali význam vzdelania a snažili sa o zriadenie
čo najväčšieho počtu obecných škôl. V medzivojnovom období začali

na podnet štátu vznikať aj meštianske školy. Meštianka v Turzovke
využívala 2 triedy v starej škole za

kostolom, priestory panského pivovaru a sklady.
V stiesnených a nevyhovujúcich priestoroch sa
učilo stále viac žiakov, v jednej triede ich neraz
bolo aj viac ako 50. Podmienky na vzdelávanie sa
zlepšili výstavbou novej školskej budovy –
dnešného gymnázia počas 2. svetovej vojny.
Napriek tomu sa žiaci vyučovali v dvoch zmenách.
Zlom nastal v roku 1964, keď bol daný do užívania
nový školský areál na Bukovine. Samostatný areál
s 5 budovami vrátane telocvične sa stal centrom
základného vzdelávania v Turzovke. 

Citát z kroniky z roku 1964:
„Nový objekt zakrátko ukázal na množstvo nedostatkov. Objavili sa najrozličnejšie

kolaudačné závady, ale najmä priestorové problémy. Závady sú takého charakteru, že
sa neodstránia ani za niekoľko rokov. V konečnom dôsledku však treba povedať, že nová
ZDŠ sa stala veľkým prínosom pre výchovu mládeže a to sa musí v najbližšom čase
odzrkadliť v lepších výchovno-vyučovacích výsledkoch.“ 

V roku 1964 navštevovalo základnú školu na Bukovine celkom 1094 žiakov. Niekoľko
tried stále využívalo aj priestory školy za kostolom. V roku 1978 bola zrušená škola
v Turkove, v roku 2003 na Vyšnom Konci a v roku 2004 v Hlinenom. Od tohto roku sa
všetci školopovinní žiaci vyučujú už len v areáli na Bukovine. Naša škola vždy patrila
k najväčším v okrese Čadca a nie je tomu inak ani v súčasnosti, aj keď počet žiakov
v poslednom období neustále klesá. V tomto školskom roku máme 666 žiakov, z toho 
6 žiakov sa vzdeláva v zahraničí. Za uplynulých 50 rokov opustilo brány našej školy celkom
5 521 žiakov deviateho, resp. ôsmeho ročníka a pokračovali v štúdiu na stredných školách.

V júni 2002 sa škola stala samostatným právnym subjektom v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. To sa prejavilo vo zvýšenej starostlivosti o školu, najmä v zlepšení
podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Mesto postupne investovalo do obnovy
jednotlivých budov 700 269 €, zo štátneho rozpočtu bolo použitých ďalších 445 635 €.
Ako prvá prišla na rad telocvičňa, ktorej strecha nezvládla obrovský nápor snehu v januári

2006. Kvôli narušenej statike sa tu vôbec nevyučovalo až do konca školského roka.
Vynovená privítala žiakov v októbri 2006. Výrazne sa zmenili a zmodernizovali priestory
školskej kuchyne, bol zriadený školský bufet. V lete 2007 prešiel rekonštrukciou objekt
školských dielní. V Turzovke sa konečne po 43 rokoch zrušila dvojzmennosť vyučovania.
Udialo sa tak vďaka samospráve na čele s primátorom Miroslavom Rejdom, ktorá

investovala do tejto prestavby vlastné
prostriedky vo výške takmer 8 mil. korún. 

V roku 2008 prišla na rad budova školskej
jedálne. Nadstavbou sa získalo 6 bytov,
budova dostala novú strechu a zateplenú fasádu.

V roku 2010 boli v pavilónoch A, B
vymenené okná, radiátory a zrekonštruovali sa
rozvody tepla v areáli. Kotolňa na uhlie bola
zrušená, škola bola pripojená na centrálny
zdroj tepla.

začíname písať históriu

Telocvična pred a po prestavbe Pavilón C pred a po prestavbe

Nadstavba jedálne Pavilón B pred a po prestavbe

Pavilón A pred a v súčasnosti

Prvý riaditeľ školy Emil Helienek pri
výsadbe lipy a lipa dnes
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Škola mení svoju tvár nielen zvonku, ale aj zvnútra. V posledných rokoch prešli
rozsiahlou premenou učebne i sociálne zariadenia. V roku 2004 bola v priestoroch
drevodielne zriadená historicky prvá počítačová učebňa a moderná žiacka knižnica.
V nasledujúcich rokoch pribudli ďalšie tri počítačové učebne. Technika do nich bola
dodaná vďaka Infoveku, neinvestičnému fondu Otváraj sa brána, projektom Otvorená
škola, Škola budúcnosti a Sme v škole. 

V roku 2008 sme v priestoroch bývalej kotolne zriadili modernú učebňu na vyučovanie
cudzích jazykov. Od tohto roku sa bežnou súčasťou vyučovania stávajú interaktívne tabule.

Koncom októbra 2011 bola zriadená učebňa fyziky. Samozrejmosťou je moderná
didaktická technika – interaktívna tabuľa, dataprojektor, vizualizér.

V januári 2012 sme premenou bývalej dielne vytvorili vhodné priestory aj na ďalšie
vzdelávanie  učiteľov. Didaktickú techniku do tejto učebne sme získali vďaka Národnému
projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“, ktorý je
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Priestory na vzdelávania tu využívajú aj učitelia z iných
škôl. Zapojením sa do projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na
odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ – škola postupne od
septembra 2013 získava nábytok, didaktickú techniku a učebné pomôcky do učební fyziky,
chémie a biológie, technickej výchovy. 

Výraznou rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia, ktoré spĺňajú hygienický
štandard 21. storočia.

Premena učební

Stará kotolňa Jazykové laboratórium zo starej kotolne

Umyváreň kedysi Zmodernizovaná umyváreň

Špeciálna lavica Učebňa chémie
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Za víťazstvo v Lesoochranárskej škole
preberáme tonu zošitov 2006

Genius Logicus

Ocenenie v súťaži O najzaujímavejšie
podujatie školských knižníc a finančnú

odmenu nám odovzdáva zástupca Ondrej
Divínsky z MŠVVaŠ – SPK Bratislava 2012

Siedmačky Laura a Valika čakajú na svoje
vystúpenie v prednese – spoločenská sála

Matice slovenskej – krajské kolo 2014

Družstvo mladých zácharnárov – 1. miesto v
SR, vedúci Mgr. Kamil Kobolka – 1997

Deviataci v celoslovenskej súťaži
Supertrieda – 2010

1965 – 1966
1. miesto v ČSSR v zbere druhotných suro-
vín, čistota obce, rieky, výsadba zelene

1974 – 1975
1. miesto v SR v speve ľudových piesní –
sólistka

1981 – 1982
5. miesto v ČSSR v dopravnej súťaži žiakov 

1987 – 1988
2. miesto v celoštátnej atletickej súťaži „O
pohár československého rozhlasu
2. miesto v skoku do diaľky na celoštátnom
mítingu „P-T-S“ 

1994 – 1995
1. miesto v SR v atletike žiakov

1996 – 1997
1. miesto v SR – Olympiáda mladých  zá-
chranárov CO 

1999 – 2000
2. miesto v SR – Bienále detskej výtvarnej
tvorby

2005 – 2006
1. miesto v SR – Lesoochranárska škola
2. miesto v SR – Najzaujímavejšie poduja-
tie školských knižníc
2. miesto v SR – výtvarno-remeselná súťaž
„V krajine remesiel“
1. miesto v SR – Internetový časopis

2006 – 2007
1.miesto a Medzinárodný certifikát Genius
Logicus – Peter Litvík
2. miesto v SR – Najzaujímavejšie poduja-
tie školských knižníc
2. miesto v SR – Fullova ruža
1. miesto v SR – Ochrana zdravia „Čert
nespí“

2007 – 2008
1. miesto v medzinárod-
nej súťaži Rady Európy –
„Fotografia očami detí“
– Marta Poliaková
2. miesto v SR – v lite-
rárnej súťaži „Literárne
Košice Jána Štiavnic-
kého“ – Jaroslava Gužíková
2. miesto v SR v horskej cyklistike – Jozef
Bebčák
2. miesto v SR – „Spevácka súťaž Rudolfa
Petláka“ – heligonkár Ladislav Ševčík
3. miesto v SR – „Život online je v tvojich
rukách“– Denisa Bajáková

2008 – 2009
Jozef Bebčák – vicemajster Európy v
krose, majster Slovenska v cyklistike
Valéria Janešíková – laureátka celosloven-
skej súťaže Slávik Slovenska

2009 – 2010
9.A sa zapojila do celoslovenského pro-
jektu „Supertrieda“

2010 – 2011
1. miesto v celoslovenskej súťaži „Les
ukrytý v knihe“
1. miesto v celoslovenskej fotografickej sú-
ťaži – Slovenského olympijského výboru –
Dávid Janiš

2012 – 2013
3. miesto v celoslovenskej vedomostnej sú-
ťaži Všetkovedko – Šimon Mekiňa
2. miesto v krajskom kole Dejepisnej olym-
piády – Jana Matejíková
3. miesto v SR – „O najzaujímavejšie po-
dujatie školských knižníc“

2013 – 2014
1. miesto v kraji v zbere papiera v rámci
charitatívneho programu Výprava nádeje
1.miesto v krajskom kole Technickej olym-
piády – Jakub Kubačák
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Partnerské vzťahy so školami v zahraničí
Kęty – Poľská republika
Spolupráca začala v roku 2006 neformálnym stretávaním učiteľských i žiackych

kolektívov. Učitelia si vymieňali skúsenosti, spoznávali školský systém v oboch krajinách,
oboznamovali sa s učebnicami a inými pomôckami. Žiaci oboznamovali svojich rovesníkov
s históriou a kultúrou svojho mesta, regiónu, stretávali sa na športových podujatiach u
nás i v Poľsku, vzájomne komunikovali v anglickom jazyku.

Frýdlant nad Ostravicí – Česká republika
Spolupráca začala v roku 2007 a podobne ako v prípade poľskej školy, cestu k sebe sme

hľadali cez ľudové piesne, zvyky, tradície a hlavne blízkosť našich jazykov. Učitelia i žiaci
sa sporadicky zúčastňujú na vyučovaní v partnerských školách, nechýba ukážka záujmovej
činnosti žiakov, športové zápolenia vo volejbale či vybíjanej, spoznávanie bližšieho či
vzdialenejšieho okolia našich miest.

Staré Město – Česká republika
Spolupráca začala v školskom roku 2009/10 zapojením sa do medzinárodného projektu

„Záložka do knihy spojuje školy“. Pomocou vlastnoručne vyrobených záložiek, ktoré si
vzájomne vymieňame, sme získali nových kamarátov. Posielame si pozdravy pri rôznych
príležitostiach – Vianoce, Valentín, Veľká noc. Kamarátov z južnej Moravy sme zoznámili
aj s našou školou a mestom aj prostredníctvom vlastnoručne zostavenej knihy. Už nám
chýba len krôčik – osobné stretnutie žiakov a učiteľov.V rámci projektu Záložka do knihy
spojuje školy sme spolupracovali so základnými školami v Českej Lípe a Moste z Českej
republiky, na Slovensku to bola Základná škola v Nitre.

Selenča – Srbsko
S učiteľmi zo slovenskej Základnej školy Jána Kollára zo Selenče v Srbsku sme sa stretli

na celoslovenskej súťaži Pro Slavis v Žiline pred troma rokmi, kde ich zaujal náš školský
časopis. Odvtedy si vzájomne vymieňame školské časopisy, a tak získavame informácie
o živote v našich školách.

Ž̌iaci v školskej knižnici pri prehliadke
záložiek do knihy, ktoré nám poslali zo

Starého Města (ČR) v rámci medzinárod -
ného projektu podporujúceho čítanie

Spoločná vyučovacia hodina v ZŠ
T.G.Masaryka vo Frýdlante nad Ostravicí

Medzinárodný projekt Google Aps, ktorý
sme absolvovali v ZŠ Šenov ČR – 2013

Po volejbalovom zápase vo Frýdlante nad
Ostravicí

Poľská kolegyňa sa snaží odrôtovať kraslicu Deti z folklórneho súboru Chasička (ČR)
a Bukovinka (SR)

Poľskí žiaci pri zdobení perníkov Bežecké preteky v Kętach
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Príbeh mladého handicapovaného Kanaďana sa stal podnetom pre zorganizovanie
behu Terryho Foxa v roku 2005. Tento beh vyjadruje solidaritu s ľuďmi chorými na
rakovinu a snahu pomôcť v boji proti tejto chorobe.

V roku 2007 sme sa zapojili do medzinárodného projektu podporujúceho výstavbu
školy pod názvom Tehlička pre Angolu. Výsledkom finančnej zbierky v našej škole bola
suma 12 575 Sk.

V roku 2010 sme zorganizovali zbierku školských pomôcok, hračiek a hygienických
potrieb pre žiakov v Základnej škole Kluknava (okres Gelnica), ktorým počas povodní rieka
Hornád spôsobila obrovské škody. Pri osobnom odovzdaní daru sme zistili, že naša pomoc
bola veľmi potrebná a išla na správne miesto.

V roku 2013 sme podobne ako po iné roky zbierali starý papier. Výťažok zo zberu išiel
na nákup zdravotníckych prístrojov pre deti s hematologicko-onkologickými ochoreniami.
Nazbierali sme 9 570 kg papiera. Toto množstvo nám zabezpečilo postup do
celoslovenského finále televíznej športovej súťaže Výprava nádeje.

V roku 2014 sme uskutočnili finančnú zbierku na liečbu malého dievčatka z Turzovky
trpiaceho SMA. Vyzbieranú sumu 470€ sme odovzdali rodičom. V súčasnosti zbierame
plastové vrchnáčiky, ktoré sú taktiež určené na pomoc malej Natálke.

Deň narcisov – celoslovenská charitatívna zbierka na liečbu rakoviny je už
neoddeliteľnou súčasťou humanitárnych aktivít našej školy, do ktorej prispievajú žiaci
i zamestnanci.

V minulosti žiaci pomáhali aj pri sušení sena v areáli školy. Seno poslúžilo ako krmivo
pre domáce zvieratá ich spolužiaka, ktorý to nemá v živote ľahké, no napriek tomu sa teší
z maličkostí. Pomohli mu aj pri uskladnení paliva na zimu či drobných prácach okolo
domu. Finančne prispeli aj rodičia.

Srdce pre deti – charitatívny program denníka Nový Čas bol zameraný na zber starých
mobilných telefónov. Žiaci ich vyzbierali 138 a odovzdali v predajni O2 v Turzovke. Za
každý mobil putuje 1 euro na liečbu chorých detí.

Pomôžme si navzájom – zbierka použitých známok pre potreby misionárov. Podarilo
sa nazbierať 365 známok, ktoré určite poslúžia dobrému zámeru. 

Canisterapia je liečebný program zameraný na zlepšovanie zdravia chorých detí
pomocou psíkov. Vyskúšať si túto terapiu mohli aj naši žiaci so psíkmi plemena Samojed
a West Highland White Terrierov v roku 2010.

Deň Zeme – náš každoročný príspevok ku skrášleniu bližšieho či vzdialenejšieho okolia
školy a pomoc prírode.

Pomáhame vtedy, keď to iní potrebujú

Beh Terryho Foxa – na podporu
hendicepovaných športovcov -

medzinárodné podujatie – 2005

Výprava nádeje – výťažok zberu starého
papiera išiel na nákup prístrojov pre deti

choré na leukémiu. Nazbierali sme takmer
9,5 tony

Charitatívny program Nového času –
odovzdali sme staré telefóny

Ž̌iaci zo ZŠ̌ Kluknava vykladajú pomoc,
ktorú sme im priviezli

Takto vyzerala učebňa v ZŠ̌ Kluknava, keď
školu v júni 2010 vytopila rieka Hornád. Z

našej iniciatívy sme urobilli zbierku
pomôcok, hračiek, kníh a čistiacich potrieb

Deviataci pri hrabaní sena, ktoré poslúžilo
spolužiakovi ako krmivo pre hospodárske

zvieratá. Miško nemá ľahký osud, má
chorých rodičov, starostlivosť o domácnosť

je na jeho pleciach – 2013
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Škola nie je len učenie
Pomocou rôznych športových, kultúrnych či spoločenských aktivít sa snažíme zapojiť

do života školy aj širokú verejnosť. Medzi najobľúbenejšie patria športové turnaje. V tomto
školskom roku sme usporiadali:

4. ročník cyklistickej jazdy mestom Turzovka na kolesách – túto športovú aktivitu
spojenú so súťažou v jazde zručnosti organizujeme pod záštitou NF Otváraj sa brána. Teší
sa obľube medzi deťmi i rodičmi. Organizačne nám pomáha Obvodné oddelenie polície.
Cieľom je naučiť žiakov bezpečnému správaniu sa na komunikáciách. 

6. ročník preventívneho programu pre žiakov Zober loptu nie drogu – v čase jarných
prázdnin sa žiaci stretávajú v telocvični, aby pri basketbale či volejbale strávili voľný čas.
Toto podujatie je medzi žiakmi veľmi obľúbené, o čom svedčí plná telocvičňa.

7. ročník Mikulášskeho turnaja v malom futbale – niečo pre mužov, ktorých je
v základných školách žalostne málo, a ich kamarátov. Tradičnými družstvami hráčov sú
policajti, hasiči, rodičia a učitelia. Aj keď sú súboje tvrdé, atmosféra je vždy vynikajúca.

11. ročník Veľkonočného volejbalového turnaja – volejbalové turnaje sa tešia
mimoriadnej obľube pre ich vynikajúcu atmosféru v predsviatočnom čase. Pravidelnými
účastníkmi sú družstvá rodičov, samosprávy, CVČ a učiteľov, ku ktorým sa v poslednom
období pridali aj kolegovia z Korne.

11. ročník nesúťažnej prehliadky Najkrajší domáci miláčik – u našich žiakov pestujeme
kladný vzťah k prírode a všetkému živému. Deti doma chovajú všakovaké zvieratká, ktoré
rady predvádzajú práve na tomto podujatí. O svoje zvieratká sa svedomito a s láskou
starajú, hrdo ich ukazujú spolužiakom. Na prehliadke sme za tie roky videli najmä psy,
mačky, škrečky, morské prasiatka, ale aj zlatú rybku a leguána.

13. ročník Vianočného volejbalového turnaja

Turzovka na kolesách – športové podujatie
pre žiakov a rodičov – od r. 2011 – prevencia

k pohybu a zdravému životnému štýlu

4. ročník cyklistickej jazdy mestom Turzovka
na kolesách

Preventívny program Zober loptu nie
drogu – takto to vyzerá v našej telocvični

počas jarných prázdnin

A takto to vyzerá na začiatku Mikulášskeho
turnaja v malom futbale – rodičia,

samospráva, učitelia, hasiči a policajti

Najkrajší domáci miláčik – deti s rodičmi
prinášajú svoje zvieratká na prehliadku –

Šarkpark. Prehliadka sa teší obľube
aj u verejnosti

Vianočný volejbalový turnaj – učitelia,
rodičia, samospráva a žiaci
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učiť sa dá aj inak ako v laviciach
Škola pravidelne organizuje podujatia, ktoré vhodne dopĺňajú tradičné vyučovanie.

Veľmi obľúbené sú exkurzie – Po stopách Turzovcov, Plte na Váhu, Technické múzeum
Košice, Záhradkár v Trenčíne, Skalka pri Trenčíne, Kremnica, Oswienčim, Hvezdáreň
Kysucké Nové Mesto, ZOO, Demänovská jaskyňa, Plavba po Oravskej priehrade a mnohé
ďalšie.

SND Bratislava – muzikál Popolvár a stretnutie s Izabelou Pažítkovou, ktorá urobila
krátky exkurz do histórie i súčasnosti divadla.

SKD Martin – predstavenie Muflón Ancijáš.
Vystúpenie sokoliarov – spojené s ukážkou lovu dravými vtákmi.
VIA HISTORICA – prierez dejinami spojený s ukážkami dobového oblečenia,

remesiel, zbraní.
Besedy so spisovateľom Antonom Pajonkom a cestovateľom Jánom Staníkom.
Noc s Andersenom – s knižkami strávená noc v škole „ďaleko“ od rodičov má svoje

neopakovateľné čaro, najmä keď je obohatená o rôzne súťaže a zábavky.
Srdce pre Slovensko – zoznámenie sa s drotárstvom a skromný príspevok pri

zhotovovaní drôteného srdca – daru drotára Juraja Šeríka Slovensku.
Netradičná hodina výtvarnej výchovy v Galérii v Čadci.
KERIC – vďaka dobrovoľníkom tohto občianskeho združenia sa naši žiaci zoznamujú

s kultúrou, tradíciami, reáliami takých štátov, ako je Francúzsko, Nemecko, Taliansko,
Indonézia, Kambodža. Popritom si overia komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch.

Okrem spomínaných aktivít sú to výchovné koncerty, výstavy, súťaže, kvízy, tvorivé
dielne aj s účasťou rodičov a mnohé ďalšie. 

Žiakov neustále motivujeme k lepším výsledkom v učení, správaní, pomoci blízkym,
k ochrane životného prostredia, prezentácii seba i školy v rôznych oblastiach. Tých
najlepších čaká odmena. Aj keď knihy majú v tomto smere nezastupiteľné miesto, žiakom
doprajeme aj zážitky s kolektívom spolužiakov. Veľmi obľúbený je pobyt v Aquaparku
v Dolnom Kubíne, ktorý je určený najmä menším žiakom. Starší žiaci sa zúčastnili na
dvojdňovom pobyte v Příbore (ČR) pod názvom Hry bez praníc za účasti žiakov z Čiech
a Ruska či na divadelnom predstavení v SND. Najlepším triednym kolektívom prispievame
nemalou sumou na školské výlety podľa vlastného výberu. Cieľom výletov je blízke
i vzdialenejšie okolie, napr. Habakuky. Toto všetko sa deje za výraznej finančnej pomoci
Združenia rodičov školy.

KERIC – vďaka dobrovoľníkom sa naši žiaci
zoznamujú s kultúrou, tradíciami, reáliami

rôznych štátov

VIA HISTORICA – prierez dejinami
spojený s ukážkami dobového oblečenia,

remesiel, zbraní.

Piataci na besede s kysuckým spisovateľom
Antonom Pajonkom – výstavná sála KaSS

Turzovka – 2014

Noc s Andersenom – veľmi obľúbené medzi
žiakmi, literatúra netradične aj s nočnými

aktivitami – 2013

Výlet do Bratislavy – návšteva SND –
odmena za reprezentáciu školy a vynikajúce

vzdelávacie výsledky

Dobrovoľníčka z Kambodže oboznamuje s
kultúrou svojej krajiny, systémom školstva i

hrami – ukážka multikultúrnej výchovy a
náboženskej tolerancie v praxi – 2014
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Exkurzia do Technického múzea v
Košiciach – žiaci si overili fyzikálne zákony

v praxi

Tretiaci na exkurzii v Galérii Čadca – výstava
Ondreja Zimku, ktorému venovali

vlastnoručne zhotovenú knižku s príbehmi o
jeho obrazoch

Hry bez praníc – tento výlet mali žiaci ako
odmenu za reprezentáciu školy, pri

zábavných hrách sa stretli s rovesníkmi z
Čiech a Ruska – Příbor ČR 2013

Žiaci na exkurzii zo slovenčiny a dejepisu –
Uhrovec

Naši žiaci si vyskúšali lavice v Obecnej škole
v Kozloviciach (ČR). Pán učiteľ pri

vysvetľovaní.

Na výlete v ZOO Ostrava

Počas exkurzie po slovenských hradoch Takto sme si užívali výlet v Podbieli, na
pltiach sme splavovali rieku Oravu

Exkurzia deviatakov v Oswienčime Výlet – spoznávame krásy slovenskej
prírody – Šútovské vodopády

Výlet – toto s rodičmi nezažijem Zoznámenie sa s históriou – Konštantín a
Metod a ich prínos pre našu kultúru a

vzdelanie 2013
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vzdelávacie projekty

rozvojové projekty

Národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ –
celoživotné vzdelávanie učiteľov.

Finančná gramotnosť – v rámci vyučovania matematiky sa žiaci učia rozumieť
finančným produktom.

Partneri vo vzdelávaní
40UP – počítače po 40-tke – určené pre laickú verejnosť, cieľom bolo naučiť základom

práce s počítačom.
Deň Zeme – čistenie areálu školy a miest, ktoré sú určené na voľný čas detí a mládeže
Správaj sa normálne – preventívno-bezpečnostný program pre žiakov.
Nenič svoje múdre telo – preventívny program pre žiakov zameraný na ochranu pred

fajčením, drogami, alkoholom.
Čas premien – program s odborníčkou, ktorá citlivo vysvetlí, čo sa s deťmi deje v období

puberty.
Google Apps – v rámci neho sa naši pedagógovia a žiaci spolu s partnermi zo ZŠ Šenov

zúčastnili na školeniach (Internet druhé generace, Vyhledávání – jak gůglit, EDU, Další
aplikace – co ještě můžeme používat ve výuce a k čemu nejlépe.

Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na
rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.

Fit učiteľa – vytváranie testov pre žiakov.
Škola budúcnosti – práca s eBeam interaktívnou tabuľou.

V areáli školy zakladáme bylinkovú
záhradku

Bylinková záhradka

Finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov pomáhajú dopĺňať vybavenie školy
a zároveň formujú komunikačné, sociálne a pracovné kompetencie žiakov. Celková získaná
suma bola od roku od roku 2005/2006 bola 88342 € a a získali sme ju prostredníctvom
týchto projektov:

Rozviažme im krídla – bol určený predovšetkým deťom zo sociálne znevýhodneného
prostredia

Škola – dielňa ľudskosti – cieľom bolo správne naštartovanie a budovanie základov v
triednom kolektíve – neprítomnosť ohrozenia, nacvičovanie sociálnych zručností,
zaraďovanie ranných komunít, kooperatívne učenie, ale aj angažovanosť rodiny.

Spoločný orchester – vďaka realizácii tohto projektu má škola nainštalovaný odborný
počítačový program DysCom pre deti s poruchami učenia, získali sme množstvo odbornej
literatúry a pomôcok k reedukácii porúch učenia a v neposlednom rade sa vyučujúce 1.
stupňa zúčastnili na školení DOV.

Nekonečné a zabudnuté bohatstvo kníh – projekt sa realizoval predovšetkým na
hodinách čítania, ale bol alternatívnymi metódami a formami prepojený aj s inými
vyučovacími hodinami a domácou prácou. Projekt sa realizoval tri mesiace. Úlohou detí
bolo čítať knihu  každý deň 15 minút spoločne s dospelými. V závere projektu boli deťom
za účasti rodičov slávnostne odovzdané certifikáty a mali možnosť stráviť v škole noc, avšak
už bez rodičov. 

Nie sme rovnakí, ale sme si rovní – cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov,
a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na chvíľu byť olympionikom – žiaci i dospelí súťažili v disciplínach, ktoré majú v škole
tradíciu – futbal, tenis, volejbal a atletické disciplíny. Súčasťou projektu bola aj beseda s
paraolympionikom – turzovským rodákom Vladimírom Gajdičiarom – strieborným
medailistom zimnej paraolympiády v Salt Lake City.

Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice – cieľom bolo skvalitnenie knižnično-
informačných služieb žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy,
prístup na internet a zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov.

Veľké knižné venovanie – on-line projekt, vďaka ktorému sme do školskej knižnice
získali niekoľko zaujímavých titulov pre žiakov.

O 12 mesiačikoch – cieľom projektu bolo zapojiť do problematiky podpory a ochrany
zdravia a zdravého životného štýlu nielen žiakov ZŠ v Turzovke, ale aj deti iných škôl,
rodičovskú verejnosť a obyvateľov nášho mesta.

Za siedmimi divmi Kysúc – poznávanie prírodných zaujímavostí nášho regiónu.
Zelené oázy – Bylinková záhradka a ovocný sad – vďaka financiám sme založili bylinkovú

záhradku, ktorá poslúži na praktické vyučovanie, a rozšírili sme ovocný sad o nové ovocné
a okrasné kríky a stromy. Vďaka tomu zmenil svoj vzhľad priestor pred pavilónom A.

Sme v škole – v rámci vyučovania sa žiaci oboznamovali s chémiou, chemickými
prípravkami používanými v domácnosti, ich vplyvom na životné prostredie.

O najzaujímavejšie podujatie školských knižníc – cieľom je priviesť žiakov
k pravidelnému čítaniu, využívaniu knižnice v rámci vyučovania, objaviť čaro písaného
slova a objaviť v sebe básnika či spisovateľa. V tomto projekte Slovenskej pedagogickej
knižnice sa radíme medzi najúspešnejšie školy. V doterajších ôsmich ročníkoch sme sa
vždy umiestnili na popredných miestach a získali sme 2 390€.
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Na slávnostnej akadémii k 45. výročiu školy sme sa stretli 5. 6. 2009. Veľmi nás
potešilo, že naše pozvanie prijali najmä kolegovia, ktorí z našej školy odišli už dávno.
Najkrajšou odmenou bolo pozorovať stretnutie bývalých kolegov ako dobrých priateľov,
ktorí si stále majú čo povedať a na časy strávene v našej škole radi spomínajú. 

Takto sme si pripomenuli 45. výročieSpoločenské podujatia
World Harmony Run (Svetový deň harmónie) je najdlhší štafetový beh s horiacou

pochodňou, ktorého cieľom je rozvíjať medzinárodné priateľstvo a prekonávať kultúrne,
národnostné a náboženské hranice medzi ľuďmi. Bežať s pochodňou alebo ju chvíľu
podržať môže každý. Vyjadrí tak svoje prianie harmónie a mieru vo svete, medzi ľuďmi
a v každom z nás. Žiaci našej školy podporili myšlienky priateľstva a porozumenia v roku 2012.

Olympijský oheň je najvýraznejším symbolom olympijských hier. Zapaľuje sa od
slnečných lúčov niekoľko mesiacov pred konaním olympiády v gréckej Olympii. Štafetový
beh s pochodňou putuje cez jednotlivé štáty až do miesta konania hier. Túto symboliku
sme intenzívne prežívali v lete 2012, keď olympijský oheň niesli ulicami Turzovky práve
naši žiaci. Jeho cesta vtedy smerovala na LOH v Londýne.

Zápis žiakov do školy – významný deň v živote každého dieťaťa na jeho ceste za
vzdelaním. V našej škole deti sprevádzajú rozprávkové postavy. V priateľskej atmosfére
deti prezentujú svoju pripravenosť na školu, hravo riešia úlohy a na konci si odnesú drobný
darček od svojich budúcich spolužiakov. Oveľa väčší stres v tento deň prežívajú rodičia.

Pasovanie prvákov – po dvoch mesiacoch strávených v škole žiaci predvedú všetko, čo
sa už v škole naučili – zahrajú divadielko, zaspievajú pesničky, predvedú šikovnosť na
prekážkovej dráhe. Pozorne ich sledujú oči rodičov a nejednému z nich sa zaleskne aj slzička.

Časopis sme začali vydávať v roku 2006 v rámci projektu Otvorená škola ako
dvojmesačník záujmových krúžkov Mladí reportéri a Digitálny fotoklub. Od roku 2008
začal vychádzať ako oficiálny školský časopis. Každý rok sú vydané 4 čísla a triedy
dostávajú jeden výtlačok z každého čísla. Časopis tvoria žiaci pre žiakov, zachytávajú v
ňom život našej školy. Pedagogickú záštitu nad časopisom mala v rokoch 2006 – 2012
Mgr. Anna Gregorová a od roku 2012 túto úlohu prevzala PhDr. Eva Dodeková.

Vo funkcii šéfredaktora sa vystriedali žiaci: Gabriela Cveková,
Štefan Lučan, Jozef Porvazník, Dávid Hrivík, Dávid Janiš.
Predsedami Redakčnej rady boli: Miroslav Filo, Gabriela
Tuhovčáková, Jaroslav Janešík, Ján Sabol, Zuzana Vavricová.

Od roku 2008 sa naša škola pravidelne zúčastňuje  na
celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov „Pro
Slavis“:

2008 – 2009 Čestné uznanie Domu Matice slovenskej
2009 – 2010 Cena Matice slovenskej
2010 – 2011 2.miesto
2011 – 2012 Cena Matice slovenskej
2013 – 2014 Cena Matice slovenskej
V rámci okresnej súťaže MY Kysucké Noviny o „Najlepší

školský časopis“ sme získali v roku 2009 cenu za najlepšie
obsahové a grafické spracovanie.

Školský časopis Čítanie pod lavicou

Spomienkam nebolo konca Srdečne sa vítali aj bývalí kolegovia

WORD HARMONY RUN Beh s olympijskou pochodňou LOH Londýn

Zápis prváčikov Pasovanie prvákov a zázračná ceruzka p.
riaditeľky – ceruzka nám pomôže, keď to

budeme potrebovať 2013
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Pôsobili na našej škole

Emil Helienek (1964 – 1969)
Silvester Drexler (1969 – 1988)
Július Kopčan (1989 – 1990)
Jana Šamajová (1991 – 1999)
Iveta Pokrývková (1999 – 2001)
Eleonóra Nekorancová (2001 – 2003)
Eva Lejtrichová (2003 – 2006)
Terézia Šupolová (od 2006)

Anton Juríček (1964 – 1965)
Silvester Drexler (1964 – 1969)
Július Kopčan (1965 – 1971)
Vojtech Didi (1969 – 1971)
Amália Rajmanová (1971 – 1981)
Emil Vlčák (1971 – 1975)
Františka Rudinská (1975 – 1990)
Ignác Našta (1981 – 1987)
Margita Šimáková (1987 – 1990)

Terézia Šupolová (1991 – 1999)
František Fonš (1991 – 1994)
Veronika Malicherová (1994 – 1999)
Emília Kobolková (1999 – 2000, od 2003)
Anna Ondríková (1999-2001)
Helena Heděncová (2000 – 2003)
Eva Lejtrichová (2001 – 2003)
Miroslava Janešíková (2001 – 2003)
Alena Malíková (od 2003)

Zástupcovia riaditeľa školyRiaditelia školy 

1983 – 1984

2002 – 2003

2008 – 2009

2013 – 2014
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Za 50. rokov sa vystriedali za katedrou: Kováčová Mária
Krkošková Alena
Krompachová
Krepšová Júlia
Kubincová Anna
Kubiš Jozef
Kubišová Elena
Kučišová Štefánia
Kučkovská Mária
Kupšo Milan
Kupšová Júlia
Kužma Pavol
Kužmová Amália
Lejtrichová Eva
Litvíková Mária
Longauer Ivan
Lukovicsová Lívia
Madajová Anna
Madajová Monika
Maďari Peter
Maďariová Jana
Mahrík Ivan
Malicher Pavol
Malicherová Veronika
Malík Štefan
Malíková Alena
Malíková Emília
Malíková Vlasta
Marejková Jana
Margetínová Mária
Martinčeková Ľudmila
Marťáková Viera 
Matláková Anna
Melišík Michal
Michalisko Ján
Michalisková Anna
Michnáčová Gabriela
Mikovčáková Alica
Mistríková Branislava 
Mišaková Mária
Mozoliková Zuzana
Múdriková Anna
Najdeková Viera
Našta Ignác
Naštová Anna
Nechalová

Nekorancová Eleonóra
Odvarková Anna
Ondríková Anna
Opaterná Júlia
Oravcová Anna 
Oriešková
Paluchová Margita
Palúchová Štefánia
Papajová Andrea
Pavlišinová Jana
Pavlišinová Veronika
Pekárová Magdaléna
Petráš Jozef
Plešivčáková Bibiana
Pišteková Mária
Podkrivacká Elena
Polačeková Margita
Poláková Mária
Pokrývková Iveta
Poljaková Mária
Prokš Peter
Pupíková Marta
Puríková Katarína.
Ragulová Miriam
Ragulová Monika
Rajmanová Amália
Rašovec Ondrej 
Richtáreková K.
Rudinská Františka
Rusnáková Elena
Rydzák Vladimír
Sabelová Monika
Sebechlebská Anna
Sebechlebský Štefan
Schűtzová Monika
Sivičková Terézia
Skorková Eva
Slezáková Anna
Slezáková Miroslava
Smiešková Andrea
Sobčáková Ľubica
Staníková Antónia
Staníková Agnesa
Staníková Mária
Staníková Vincencia
Steinigerová Michaela

Stoláriková Drahomíra
Stuchlíková M.
Suja Miroslav
Šamajová A.
Šamajová Daniela
Šamajová Jana
Šamajová S.
Šedík Daniel
Šeligová Mária
Šimáková Margita
Šimun Jozef
Šinalová Jolana
Škorník Pavol
Škoríková Magdaléna
Škorníková Etela
Škorníková Zuzana
Šobichová Mária
Šupolová Terézia
Šutáková Stanislava
Tanistrák František
Tanistráková Emília
Tarabíková Veronika
Tkáčiková Izabela
Tkáčiková Iveta
Tomalová Veronika
Truschková Marta
Týleš Andrej
Učníková Štefánia
Ulman Leonard
Urbanovská Antónia
Urbanovská Helena
Vajdiarová Štefánia
Valaský Peter
Vašulková Zdena
Večerík Branislav
Vlčák Emil
Vojtková Antónia
Višinská Veronika
Zahatlanová Gabriela
Zbojeková Gabriela
Žáková Eva
Žuffa Alojz

Adamcová Anna
Andočová Anna
Argalášová Ľudmila
Babuliak Milan
Baculová Zdena
Baginová Mária
Baják Ján
Bajáková Darina
Bajáková Ľubica 
ňBakajsa Rastislav
Banetková Gabriela
Barancová Jana
Barčáková Andrea
Bebčáková Sidónia
Belešová Eva
Belešová Štefánia
Bielčiková Jana 
Bičanovská Simona
Bieneková Anna
Blažková Štefánia
Bobovčáková Katarína
Brachtýr A.
Bukovanová Jaroslava
Bytčánková Mária
Ciba Miroslav
Cisáriková Teodora
Černá Květa
Černý Imrich
Červená Sidónia
Čurík
Cibová Zuzana
Cvinčeková Katarína
Dadová Tamara
Delinčáková Anna
Didi Vojtech
Didiová Anna
Diecková Elena
Dlhopolčeková Anna
Dobiáš Karol
Dočárová Lenka
Dodeková Andrea
Dodeková Eva
Dorociaková Veronika

Dorociaková Anna
Dorociaková Zuzana
Drexler Silvester
Drexlerová Soňa
Dunajová Mária
Dušalová Eva
Dyčková Anna
Fialová Eva
Filová Darina
Findrová
Dorociak Ladislav
Fišerová E.
Fonš František
Fonšová Mária
Frýbortová Renáta
Fulierová Emília
Gernátová Eva
Golisová Mária
Gorálková Darina
Graca Ivan
Gracová Magda
Gregorová Anna
Gregušová Mária
Gruchalová Ľudmila
Halčinová
Halgašík Ladislav
Halgašíková Oľga
Heděncová Helena
Hejčíková Veronika
Helienek Emil
Helienková Anna
Herrmannová Anna
Hlaváčová Anna
Hložný Miroslav
Hnidková Alžbeta
Hnidková Gabriela
Hnidková Marta
Holková Božena
Horňáčková Silvia
Horos Gabriel
Hrtúsová Lýdia
Huntošová Mária
Chnúriková Eva

Chrenová Gabriela 
Chrenščová Mária
Chrenšťová Štefánia
Chudejová Helena
Ivanová Hilária
Jakušová Mária
Janešíková Miroslava
Janešíková Rozália
Janíková Eva
Janíková Monika 
Mgr.Janišová Alena
Janišová Danica
Jánoš
Janteková Elena
Jariabek Ján
Jarošová Emília
Jašíková Terézia
Junas Štefan
Juríček Anton
Juríčková Elena
Kaderková Jana
Kameništiaková Jozefa
Kápolková Tatiana
Karolová Anna
Klieščiková Magdaléna
Kľúčik Štefan
Kmeciková Katarína
Kobolka Kamil
Kobolková Emília
Kohútová Helena
Konečná Margita
Kontríková Božena
Kopásková Daniela
Kopčan Július
Kopčanová Mária
Kopičiarová Mária
Korčeková Adriána
Korená Silvia
Kormanová Anna
Kotulová Elena
Kováčiková Štefánia
Kováčiková Zuzana
Kováčiková Zuzana
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Ďakujeme

Mesto Turzovka
rodičovské združenie
Za posledných 9 rokov sme vďaka nim investovali do rozvoja školy sumu 24 279,30 €

Priaznivci a sponzori školy:
Pavol Bakula Čadca w Štefan Stopka Turzovka w Mgr. Jozef Petráš Turzovka w TODAKO Peter Tomek
Turzovka w Ľudmila Suranová Turzovka w M.P.Štúdio w Stavmarket Ing. Milan Škorník Turzovka 
w COOP Jednota Čadca w MEGGY Jelenec w SEVAK Čadca w Alexander Iványi Turzovka w ZUŠ
Kysucké Nové Mesto w Stanislav Smieško Turzovka w K-Ten Mária Mudríková Turzovka w Mažoretky
Nicol Turzovka w Eva Matláková Turzovka w HOROL – Ing. Karol Malicher Turzovka w Slavomíra
Tomalová Turzovka w SANY Alexander Ježík Turzovka w MAGMA – Mária Ščuryová Čadca 
w Slovenský skauting 72. prístav Turzovka w Mesto Turzovka w Peter Stuchlík Turzovka w Herakles –
Ing. Miroslav w Sebechlebský Turzovka w Pansophia, n.o. Trenčín w Jana Ježíková Turzovka w Národné
lesnícke múzeum w Ján Holaza Turzovka w MIKOMIX Žilina w Turistický oddiel Turzovka w ZISTAV
Ing. Miloš Zimka Turzovka w Združenie rodičov školy w Neinvestičný fond Otváraj sa brána Turzovka

V krátkej dobe sme zariadili a vybavili novým nábytkom i pomôckami nové špeciálne
učebne – jazykové laboratórium, počítačové učebne, učebňu fyziky, biológie, chémie,
školskú dielňu, učebňu kontinuálneho vzdelávania. Najmä pre deti školského klubu sme
v areáli vybudovali detské ihrisko. Toto všetko sme mohli urobiť najmä vďaka sponzorom,
rodičom, zriaďovateľovi či neznámym darcom. Aspoň týmto spôsobom chceme vyjadriť
poďakovanie všetkým známym i neznámym darcom, sponzorom, priaznivcom, ktorí našu
školu podporujú finančne i morálne.


