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Obzri sa späť, späť do lavíc, 

na tie múry triedy. 

Tíško tam leť do ríše pasteliek a kriedy. 

Tíško leť do tej ríše, život šťastie na tvár ti píše, 

Ach, kde je pán učiteľ náš? 

Píšem na nebo písmená tomu, kto ma učil dýchať svet, 

tomu, kto ma učil písať hlásky viet, 

pánu učiteľovi z lásky. 

Preč je čas hier, pán učiteľ, kde sa detstvo stráca? 

Kde je ten mier, kam z tých sŕdc uniká krása? 

Tomu, kto bol taký láskavý, 

kto nám dával toľko múdrych rád 

a bol k nám vrúcny ako kamarát. 

Pánu učiteľovi z lásky. 
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PRÍHOVOR RIADITEĽKY ŠKOLY 

 

Školský rok 2014/2015 je jubilejným, 40. rokom existencie našej školy. 40 rokov je 

v dejinách ľudstva len malý zlomok času, v spoločnosti často býva  významným obdobím 

a v živote školy je 40 rokov obdobím každodennej činorodej a zmysluplnej 

výchovnovzdelávacej práce učiteľov a ostatných zamestnancov  pri príprave žiakov na ďalšie 

štúdium. 

 2. septembra 1974 naša škola privítala po prvýkrát svojich žiakov. Otvorili sa dvere 

ku vzdelávaniu a nadobúdaniu množstva vedomostí, poznatkov a skúseností, aby po 

niekoľkých rokoch tými istými dverami odišli žiaci so základmi pre ďalšie štúdium. Veď ako 

povedal J.A.Komenský „Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať.“  Sme hrdí na 

našich bývalých žiakov, dnes úspešných  lekárov, inžinierov, učiteľov, vedcov, právnikov,  

športovcov, strojárov, staviteľov, študentov a všetkých, ktorí si poctivo zastávajú svoju prácu 

a šíria dobré meno školy a obce.  Nezabúdajú na nás, radi sa k nám vracajú a vždy nás poteší 

každé stretnutie a rozhovor s nimi. Nezabúdame na nich ani my a oslovili sme ich, aby sa 

s nami podelili na stránkach tejto publikácie o svoje spomienky na roky v našej škole. 

Mnohí  z vás, ktorí čítate tieto stránky, ste  v našej škole prežili svoje detstvo, naučili 

sa písať  prvé písmená, čítať prvé riadky v šlabikári, počítať. Zostal tu kus vášho života 

a verím, že ste si odtiaľto odniesli veľa dobrého  a užitočného. Meradlom úspešnosti školy sú 

žiaci. Máme množstvo vynikajúcich športovcov, víťazov i úspešných riešiteľov  okresných, 

krajských i medzinárodných súťaží a olympiád. Ale azda najväčším úspechom našich žiakov 

sú ich každodenné osobné víťazstvá nad samými sebou, nad strachom, nechuťou, 

nevedomosťou, postojom k učeniu. Ich úspechom je prekonávanie prekážok a my sa tešíme, 

keď im pri tom pomáhame. 

Od čias otvorenia školy sa v nej dosť pomenilo. Všetky zmeny boli uskutočňované so 

zámerom  ísť dopredu, prispôsobiť sa novým požiadavkám . Škola sa stala  modernou, 



pribudlo v nej množstvo nových učebných pomôcok, nové učebne, športový areál, vynovili 

sa vnútorné  priestory, pribudlo nové zariadenie, budova je zateplená a omietnutá. Stále však 

čerpáme silu aj z tradícií a poznatkov, ktoré tu po desaťročia zanechávajú učitelia spolu so 

svojimi žiakmi. Veď meradlom úspešnosti školy sú hlavne jej učitelia a zamestnanci – 

obetaví, neúnavní, optimisticky naladení, ktorí dokážu žiakov nadchnúť, prežívajú s nimi 

rovnako radostné ako aj ťažké chvíle. Máme to šťastie, že u nás pracovalo a pracuje  veľa 

výnimočných ľudí s veľkým srdcom, z ktorého dokázali a dokážu veľa rozdávať. Robia našu 

školu dobrou v duchu presvedčenia Komenského, že “dobrá škola robí človeka lepším“.   

Ďakujem našim učiteľom a ostatným zamestnancom, že vytvárajú na škole dobré 

podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov našej školy, ďakujem rodičom 

a zriaďovateľovi za všestrannú pomoc škole. Našej škole jubilantke želám, aby sa úspešne 

rozvíjala, aby mala dostatok  žiakov, spolupracujúcich rodičov, dobrých učiteľov a dobre 

vychovaných a vzdelaných žiakov. Naša dobrá škola ich chce i naďalej robiť lepšími. 

Mgr. Marta Lamošová 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z KRONIKY ŠKOLY, ALEBO AKO SME ZAČÍNALI ... 

 

„ Slávnostné otvorenie novej školy v Sučanoch bolo v nedeľu popoludní 1. Septembra 

1974. Tento termín bol zvolený s prihliadnutím na celoštátne oslavy 30. výročia Slovenského 

národného povstania, aby sa na otvorení školy mohli zúčastniť zástupcovia okresu, kraja, 

prípadne aj zástupcovia ministerstva školstva. 

Za mierne daždivého počasia zhromaždili sa občania, školská mládež a hostia pred budovou 

školy. Otvárací prejav predniesol  Pavol Beláčik, riaditeľ školy. Žiaci D. Laučoková a M. 

Teťuľa recitovali príležitostné básne a spevokol MO SZŽ zaspieval zborové piesne Aká si mi 

krásna a Kolo Tatier čierňava. Dirigoval učiteľ Milan Klein. 

Po prejavoch prestrihol A. Paulovič , predseda ONV v Martine, stuhu, otvoril budovu 

a odhalil pamätnú tabuľu. Po oficiálnej časti slávnosti pozval riaditeľ školy všetkých 

zúčastnených na prehliadku školskej budovy. 

Ako vlastne došlo k tomuto významnému aktu? Myšlienka, túžba a snaha realizovať túto 

stavbu sa zrodila dávno. Podarilo sa to až v roku 1969. Veľmi zlá situácia v školských 

priestoroch , vyučovanie v piatich nevyhovujúcich a hygienicky závadných budovách, 100 % 

smennosť vo vyučovaní, nútila vedúcich činiteľov obce rozhodnejšie konať. MNV zvolal 

rozšírenú komisiu zloženú z miestnych a okresných zástupcov. Prehliadka školských 

priestorov odhalila veľmi vážne nedostatky, preto rozhodnutím okresného hygienika boli 

uzavreté dve skoro 100-ročné  školské budovy – býv. katolícka a evanjelická škola. Boli to 

učebne pre striedavé vyučovanie žiakov 8. tried.  Náhradné priestory neboli, hrozilo 

vyučovanie na tri smeny. Udalosti dostali rýchly spád. 26. septembra 969 po dokončení  

projektov bolo  odovzdané stavenisko 22-triednej školy. Za všetkým tým je skryté veľa času, 

nádeje i sklamaní, mnoho ciest i konaní v Martine, Žiline, Banskej Bystrici i v Bratislave. 

Oplatilo sa.  



V októbri r. 1969 sa brigádnicky oplotilo stavenisko. V novembri , vďaka veľmi priaznivému 

počasiu, boli vykopané jamy na bloku C. Montáž stavby započala v júni 1970. Budovu 

postavili Pozemné stavby, n.p. v Žiline, Stavebná správa 4 v Martine. 

Školský rok začal 2. septembra 1974 slávnosťou pred školskou budovou, ktorá bola daná do 

užívania 1. septembra 1974. Po slávnostnom otvorení odišli žiaci na miestny cintorín, kde 

položili kytice kvetov na spoločný hrob hrdinov SNP.   “ 

 

ZOZNAM ZAMESTNANCOV PRI OTVORENÍ ŠKOLY 

 

Hovorí sa, že história je učiteľkou života. A skutočne je to tak. Pri čítaní kroník 

a starých záznamov, sa dozvedáme o svedomitej práci, ktorú prejavilo vedenie školy, učitelia 

a ostatní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Ich vklad vidíme 

v hodnotách vštepovaných žiakom. Veľké ďakujem preto patrí všetkým, ktorí pracovali na 

našej jubilujúcej škole.  

Dnes si tu zaspomína na učiteľský kolektív zo školského roku 1974/1975. 

Vedenie školy: 

Riaditeľ školy:   

Beláčik Pavol 

Zástupcovia školy:   

Karlová Jarmila, Skuhrová Rút 

Učitelia 1. a 2. stupňa: 

Babalová Kamila, Balátová Jarmila, Berešíková Anna, Bellová Darina, Brveník Peter, 

Cincíková Dana, Glomb Jozef, Glombová Vilma, Hlaváčiková Mária, Hríb Jozef, Hujová 

Anna, Chudá Anna /Sámalová/, Janzová Monika, Kapolková Vilma, Kopřivová Anna, Klein 

Milan, Kleinová  Magdaléna, Kmeťová Elena, Kohútová Mária, Kolár Alojz, Kolárová Anna, 

Lamošová Elena, Latiaková Mária, Ličková Anna, Mertlová Elena, Michalková Daniela 



/Štarke/, Mildeová /Potašová/ Oľga, Mokrá Mária, Moricová Elena, Nogová Anna, Pápešová 

Anna, Repáňová Viktória, Sauch Vladimír, Siakel Emil, Siráňová Anna /Sitárová/, Strapková 

Jana,  

Svrčanová Anastázia, Uhrínová Drahomíra, Valko Ivan, Vydrová Blažena, Žilka Ján, Žilková 

Viera 

Vychovávateľky ŠKD: 

Vaňková Elena, Simonidesová Zdena 

 

 

 



ZOZNAM ZAMESTNANCOV PÔSOBIACICH NA ŠKOLE 

V ROKOCH 1974 - 2015 

 

Arva Matej, Babalová Kamila, Balatová Jarmila, Bánovská Alena, Barnau Anna, Bartošová 

Jana, Bartová Jaroslava, Bednáriková Janka, Beláčik Pavol †, Belko Anton, Bellová Alena, 

Bellová Darina, Beňuch Daniel, Berešíková Anna †, Bochničková Darina, Borovská Daniela, 

Brveník Peter, Bumbalová Eva, Cengelová Marta, Cinciková Dana †, Čemsáková Anna, 

Čižmáriková Anna, Dibalová Marika, Dolinská Tatiana, Doušková Alena, Dubovcová Anna, 

Ferenczová Gizela, Fialová Stanislava, Frolo Viliam †, Gábrišová Ivana, Gajdošová 

(Dorazilová) Lenka, Gališová (Kašubová) Michaela, Gatialová Katarína, Gažová Emília, 

Gemerská (Vašková) Katarína, Genšorová Oľga, Glomb Jozef, Glombová Vilma †, Gregová 

(Vimpeľová) Daniela, Habrunová Soňa †, Hadová Viera, Hanáková Jarmila, Házerová 

Andrea, Hlaváčiková Mária, Hlavatá Katarína, Hlavatová Renáta, Holanová (Simonidesová) 

Zdena, Hríb Jozef, Hrivnáková Marta, Hudec Peter, Hujová Anna, Huľová Zlatica, 

Chalupková Beáta, Janíková Júlia, Jelínková Magdaléna †, Juráková Eva, Jurčáková Barbora, 

Kadaši Martin, Kadlecová Eva, Kahanovský Ondrej †, Kamenská Alena, Kapolková Vilma, 

Karlová Jarmila, Kleimanová Tatiana, Klein Milan †, Kleinová Magdaléna, Kleinová 

Mariana, Kmecová Denisa, Kmeťová Elena, Knapeková Dagmar †, Kohútová Mária †, Kolár 

Alojz †, Kolárová Anna †, Kopřivová Anna, Koškárová Anna, Kováčiková Oľga, Kováčová 

( Ferenčíková) Zuzana, Kraľovancová Eva, Kričková Oľga, Križo Jozef, Křířová Michaela, 

Lamošová Elena, Lámošová Marta, Latiaková Mária, Latzková Milada †, Laurová Anna, 

Ličkový Anna, Lissniková ( Janzová) Monika, Lővingerová Viera, Macaláková Alena, 

Malková Jela, Mandová Želmíra, Marčeková Lýdia, Martinková (Sokolová) Katarína, 

Matisová Tatiana, Mázorová Milica, Mertlová Elena, Miartuš Michal, Miháliková Anna, 

Mokrá Mária, Moricová Elena, Najerová Marta, Obžerová (Hanuliaková) Ditta, Očková 

Emília, Ogureková (Šutiaková) Helena, Olbrichtová Vlasta, Oslík Ján, Oslíková Eva, 



Pakanová Ľubica, Palčová (Bodišová) Helena, Palubjaková (Matovičová) Petra, Pančáková 

(Štefancová) Gabriela, Pánik Ján, Pániková Jitka, Pápešová Anna, Paulovičová Zuzana, 

Pavlíková Slávka, Pecková Gabriela, Pečko Pavol, Petrikovičová Mária, Pisarčíková Anežka, 

Pokrievková Mária, Potašová (Mildeová) Oľga, Povalová Petra, Prášilová Martina, Prokšová 

Marta, Remeň Marián, Remeňová Ivana, Repáňová Viktória †, Rodáková Elena, Roštárová 

Ivana, Rovňanová Miriam, Sámalová Anna, Sauch Vladimír †, Sedliaková Dália, Segečová 

Erika, Siakel Emil †, Siakelová Elena, Sirotná Iveta, Sirotný Roman, Sitárová (Siráňová) 

Anna, Sitárová Lenka, Skrisa Ján, Skuhrová Rut, Slouková Mária, Smiková Lucia, Sňahničan 

Dominik, Stankoviansky Ivan, Stehlíková Eva, Straková Eva, Strapková Jana, Svrčanová 

Anastázia, Sýkorová Ľudmila, Szabová (Babčová) Miriam, Šaušová Elena, Šenšelová 

Zuzana, Škulecová Ivana, Šmajdová Jana, Štarke (Michalková) Daniela, Šugár Peter, 

Tarhajová (Obžutová) Marcela, Tišťan Peter, Tóthová Eva, Trnka Peter †, Turčányová Oľga, 

Uhláriková Anna, Uhliariková Andrea, Uhrinová Drahomíra, Urbanová Martina, Uríčková 

Magdaléna, Valko Ivan †, Vanková Beáta, Vaňková Elena †, Veisová Danica, Verešová 

Miriam, Vičanová Martina, Vladárová Marta, Volnová Marika, Vonderčíková (Foľková) 

Monika, Vrabcová (Blizniaková) Adriana, Vrábelová Lucia, Vronka Pavol, Vydrová 

Blažena, Vyletelová Zuzana, Waller (Hrdličková) Lenka, Záhorcová Anna, Záthurecká 

Stanislava, Žilinský Vladimír, Žilka Ján †, Žilková Viera 

Nepedagogickí zamestnanci 

Adamcová Elena, Adamovská Zdena, Baumgantnerová Mária, Bellová Emília ml., Bellová 

Emília st., Božiková Anna, Burdová Elena, Cunová Elena, Delinčáková Božena †, 

Demikátová Oľga, Dibdiaková Mária, Dideková Anna, Dubovec Viliam, Eisnerová Zdenka, 

Farkašová Eva, Firáková Elena, Húšťová Jela, Jamborová Jarmila, Jančiaková Zdenka, 

Janíková Marta, Kalanková Ľudmila, Kašovičová Iveta, Kocperová Marta, Komentová Beata, 

Konderlová Elena, Kornutová Oľga, Koťková Zuzana, Kováčiková Mária †, Kutlíková 

Nadežda, Kvapil Gabriel, Kvapilová Elena †, Kvapilová Jana, Lamošová Anna, Lamošová  



 

Oľga, Laučeková Adriana, Luklová Margita †, Mahútová Elena, Majerčíková Jarmila, 

Matisová Emília †, Matúšková Anna, Mesjarová Mária †, Milan Vladimír, Milcová Anna 

†,Muchová Alena, Nahalková Anna, Onderjčíková Emília, Ondrejkovičová Anna, 

Ondrúšková Elena, Országová Božena †, Pecková Drahomíra, Petrášová Mária, Polonec 

Daniel, Potisková Jana, Revúsová Anna †, Rusnáková Milada, Rybárová Danka, Sajdáková 

Kamila, Sajdáková Lenka, Skokňová Anna, Smiková Lucia, Sochorová Adriana, Staňová Eva 

†, Stehlíková Mária†, Sušienková Vlasta, Synáková Jozefína, Szabová Anna, Šalagová 

Margita, Šinglárová Anna, Štanská Kvetoslava, Urbanová Mária †, Vaňová Mária, Volnová 

Vilma, Zacharovská Anna †, Žirková Ida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZA VŠETKÝCH SPOMÍNA NAŠA BÝVALÁ KOLEGYŇA 

 

Do náručia našej školy som bola prijatá ako začínajúca učiteľka 1. septembra 1985. 

Ešte dnes cítim  vôňu triedy, ktorá čakala  na príchod mojich prvých žiakov. Predstavujem si, 

kde sedeli, ako čítali, ako sa hlásili, ako mi rástli pred očami... . Neskôr odišli do vyšších tried 

a  prišli ďalší... . Vidím ich zvedavé očká a mám pocit, akoby sa na chvíľu zastavil čas. Čas, 

ktorý patril len nám. Čas každodenných rozhovorov, hier, malých i veľkých úspechov. Čas 

radosti, ktorú je možné  zažiť len so svojimi žiakmi. Čas, kedy sa nachádzate v toku pokladov. 

Pomôcť objavovať dieťaťu poklad ukrytý v jeho vnútri je veľké poslanie. Najkrajšie... . 

Šťastím je, ak máte po svojom boku kolegov a kolegyne, ako som mala ja. Vždy boli  ochotní 

pomôcť, poradiť. Patrí im  veľké poďakovanie i za moje dve dcéry. Obe dnes učia 

angličtinu.  Už na Gymnázium v Martine prišli s hviezdnymi  základmi. Život plynie  a všetko 

bohatstvo, čo objavila v  žiakoch naša škola, sa šíri nielen navôkol, ale i ďaleko za hranicami 

nášho Slovenska... . Som šťastná, že som bola dvadsať rokov súčasťou  bohatej rodiny žiakov, 

učiteľov, rodičov, všetkých, ktorí vedia s láskou a vľúdnosťou znásobiť v deťoch to najlepšie.  

Želám lásku, zdravie, úspech a veľa radosti do ďalších rokov... . 

Mgr. Mariana Kleinová 

 

BÝVALÍ  ŽIACI  ŠKOLY  SPOMÍNAJÚ 

 

Keď som pred mnohými rokmi 

vykročila na cestu poznania, 

škola mi pripadala ako labyrint, 

začala som objavovať jej zákutia. 

Priniesla prvé povinnosti, 

no aj kamarátstva a detské lásky. 

Naučila ma rozumieť číslam 

a v tajomných znakoch vidieť hlásky. 

Kedysi škola bola mi labyrintom, 

dnes je ním život sám, 

môj šlabikár dávno zapadol prachom, 

no ja stále s vďakou spomínam...  



Pripadá mi trochu symbolické, že som svoju „školskú púť“ zavŕšila tam, kde som ju začala – 

práve tu, v Sučanoch. Po vysokej škole som totiž začala pracovať v miestnej psychiatrickej 

liečebni ako psychologička. Cestou do práce a z práce som denne mala výhľad na svoju starú 

školu a často som v mysli zablúdila do školských čias. Vybavovali sa mi tváre učiteliek, 

spolužiakov, aj mnohé pekné spomienky. Na diskotéky vo veľkej telocvični, výlety na Skalu, 

kde sme zbierali šípky, či na oslavu dvadsiateho výročia založenia školy. Pani učiteľka 

telocviku s nami nacvičila tanečné vystúpenie a my sme tým úplne žili, trénovali sme v triede 

cez každú prestávku. Ani sa mi nechce veriť, že odvtedy ubehlo už dvadsať rokov... 

                                      PhDr. Zuzana Oravcová, psychologička 

 

V školskom roku 1974/1975, keď sa otvárala nová ZDŠ v Sučanoch, som bol ôsmak. Bola to 

veľká udalosť, pretože dovtedy sa vyučovalo v Sučanoch v rôznych budovách (ja som od 

1.ročníka do 7.ročníka ZŠ chodil do šiestich rôznych starých budov) a teraz sa celý vyučovací 

proces sústredil do novej školy, kde bolo všetko také nové, krásne a voňavé. Už rok pred 

otvorením sme ako žiaci chodili do budovy novej školy v rámci vyučovania pomáhať 

s upratovaním, čistením okien a podobne. Všetky očakávania spojené s novou školou sa mne 

osobne naplnili a na tie dva roky, ktoré som v novej budove školy strávil, si spomínam len 

v dobrom. Nedá sa zabudnúť na pani - vtedy súdružku -  učiteľku Kmeťovú, ktorá ma výborne 

naučila chémiu a bola mi v tých pubertálnych rokoch oporou. Taktiež prísnej pani učiteľke 

Kapolkovej môžem ďakovať za  zvládnutie nezáživnej a ťažkej  gramatiky, s ktorou som už 

nemal v žiadnom ďalšom štúdiu problém. Trochu s nostalgiou, ale s úsmevom, si spomínam 

na Milana Kleina, ktorý niekedy riešil žiacke priestupky aj telesnými trestami, vzájomným 

fackovaním, avšak tento trest sme ako žiaci akceptovali a vôbec sme sa za to nehnevali, brali 



sme to viac-menej s úsmevom a boli sme radi, že na nás nežaloval rodičom a že sme z toho 

vyviazli len tak. Ale najviac pekných spomienok z tých školských rokov mám zo 

zemiakových brigád a z  rôznych krúžkov, či už výtvarných alebo športových. Všetko sa 

vtedy zdalo také prirodzené, všetko malo svoje miesto, vládol  pokoj a  poriadok ( tu sa viac 

hodí české slovo „řád“ ) a , myslím si, že  naša generácia v tom čase zažívala prekrásne  

a spokojné obdobie.   

Ing. Ľubomír Turan 

 

Základná škola v Sučanoch ma plnohodnotne pripravila na ďalšie stupne vzdelávania 

a vypestovala vo mne pozitívny vzťah k humanizmu, prírode a vzdelávaniu.  

                       PhDr. Ľudmila Húsková, OR PZ  Martin 

 

27.6.2003 bol pre mňa i ostatných mojich spolužiakov deň, kedy mi poslednýkrát zazvonil 

zvonček v mojej milej školičke. Je príjemne sa opäť vrátiť do budovy a do tried, ktoré 

ukrývajú spomienky na najkrajších deväť rokov. Dnes  je už oveľa krajšia a modernejšia, ako 

keď som posledný raz púšťala kľučku dverí 9.B.  Spomínam si na prvého motýlika v šlabikári, 

prvú jednotku v žiackej knižke (neskôr aj päťku z prírodopisu), dlhé čakanie v rade na 

"Resanku" cez desiatovú prestávku, cez veľkú zasa šantenie na školskom dvore, zber 

pomarančovej kôry... Vďačím jej za veľa: za vedomosti, nové priateľstvá, šibalstvá nielen  po 

vyučovaní, zážitky na hodinách i krúžkoch - pečenie koláčikov na Deň Zeme s p. uč. J. 

Miľanovou, prvé pokusy vo varení s p. uč. J. Hanákovou, tanečný krúžok a letný tábor v 

Sklenom s p. M. Pokrievkovou, chemické čáry-máry s p. L. Hrdličkovou, aj na žalostné 

"Moje zdravie!" p. učiteľky Sýkorovej pri skúšaní z matematiky, vyhlasovanie požiarneho 



poplachu p. uč. Hríba, či každoročne túžobne očakávaný rozkaz vtedajšieho riaditeľa p. 

Pánika: "Pozor, rozchod, na prázdniny odchod!" S láskou a vďakou spomínam na súčasných 

pedagógov, i na tých, ktorí už zaslúžene odpočívajú na dôchodku, ale aj na tých, ktorí už nie 

sú medzi nami. Do budúcna ti prajem, moja milá školička, veľa dobrých a šikovných žiakov 

ochotných sa vzdelávať i veľa učiteľov, ktorí vďaka svojej obetavosti, trpezlivosti, 

rodičovskému prístupu a lásky vychovajú a pripravia naše deti na ďalšiu etapu ich života.  

Ing. Anna Ondrľová 

 

Keď som bol štvrták (1988/89), dostal som na jeseň žltačku, vďaka čomu sa  musela celá 

moja trieda (tr. p. uč. E. Siakelova) podriadiť  karanténnym opatreniam, napr. také, že kým  

ja som bol mesiac v nemocnici, moji spolužiaci chodili asi dva mesiace v osobitný čas na 

obedy, špeciálne sa umývali pred jedlom, po jedle, počas vyučovania, čo určite spolužiakom 

pozmenilo ich denný režim. Oni mi tieto skutočnosti ešte dlho "vyhadzovali na oči", ale v 

dobrom. Ja som mal ešte polroka špeciálnu diétu, ktorú mi školská jedáleň bez problémov 

zabezpečila. Bol som, a naďalej som, príjemne  prekvapený profesionalitou prístupu vedenia 

školy, ktoré promptne zareagovalo na danú situáciu  na škole a , pokiaľ viem, tú žltačku som 

mal vtedy iba ja.  

JUDr. Mgr. Peter Belica, právnik 

 

Na život ľudí vplýva škola intenzívne. Zážitky nás povzbudzujú, no niekedy aj odrádzajú. 

Spomienky na základnú školu a na našich učiteľov sú stále silné. Prvý raz som sa do školy 

pozrela v deň mojich šiestych narodenín - na zápise budúcich prváčikov. Medzi prívetivými 

"tetami" bola aj moja prvá pani učiteľka Viera Žilková, s ktorou som sa znovu stretla 1. 

septembra 1979, v môj prvý školský deň. V laviciach 1.C triedy sme sedeli starí známi zo 



škôlky, susedia z Podskaly a noví kamaráti z ostatných častí Sučian. Počas prvej polovice 

základnej školy sme si vyskúšali aj triedy,  telocvičňu či bežeckú dráhu :-)  v priestoroch 

bývalej meštianky, v ktorej sa kedysi učila moja mama. V druhej, tretej a štvrtej triede boli 

našimi triednymi učiteľkami Eva Bumbalová a Anežka Pisarčíková. Na druhom stupni našu 

triedu prevzala pani učiteľka Rút Skuhrová. Dáma s veľkým srdcom, ktorá nás učila dejepis 

a zemepis – v škole aj na množstve výletov do prírody či do miest (asi už nikdy dobrovoľne 

nepôjdem peši z Vrútok na Martinské hole, ale poznávanie Prahy stále pokračuje :-) ).  Musím 

spomenúť i pani Soňu Habrunovú, ktorá nás učila slovenský jazyk a literatúru a občiansku 

náuku, Viktóriu Repáňovú -matematika, Danielu Borovskú - fyzika, Martu Cengelovú - 

prírodopis, Elenu Moricovú - telesná výchova a súčasnú pani riaditeľku Martu Lamošovú - 

ruský jazyk. Aj vďaka ich pedagogickej práci a ľudskému nadšeniu som bez vážnejších 

starostí absolvovala gymnázium a vysokú školu, na ktorej teraz pôsobím ako učiteľka. 

Želám sučianskej základnej škole neustály rozvoj „tela“ a Vám, ktorí ste jej hlavou a srdcom, 

múdrosť, nadšenie a láskavosť – deti v laviciach ich od Vás s radosťou prijmú.  

Ing. Janka Šestáková, PhD, prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť, Stavebná 

fakulta Žilinskej univerzity v Žiline 

 

Vždy si s radosťou zaspomínam na časy strávené v školských laviciach, na pani učiteľky, 

ktoré má veľa naučili a dali mi veľa vedomosti do života. Rada by som sa vrátila späť a užívala 

si tie krásne chvíle strávené so spolužiakmi v škole, na školských výletoch, či školských 

akciách. Dni v škole boli ťažké, ale aj hravé. Veľké ďakujem patrí najmä pani učiteľkám za 

ich trpezlivosť a čas, ktorý nám venovali !  

Kristína Ondrušková, študentka 

 

Boli to krásne časy... a tie telesné tresty mali zmysel, neublížili nám. 

              Ing. Branislav Hríb 

 



Spomienok a zážitkov je veľa. Základná škola bola skvelá a rada na tie časy spomínam. Na 

prvom stupni „Béčka“ a skvelá pani učiteľka Pecková, na druhom stupni 5 rokov „Céčka“ s 

triednou pani Majerovou. A čo ma veľmi teší? Že veľa spolužiakov ostalo priateľmi dodnes.       

                                                      Andrea  Pojezdálová, študentka VŠVÚ Bratislava 

 

Raz mi školník vlepil facku, lebo som vyzerala ako chlapec a myslel si, že skáčem po 

laviciach, haha ;). Človek aj má dobré spomienky, ale sú skôr spojené s ľuďmi, s ktorými sme 

trávili čas. Rada som chodila na výtvarnú a na volejbal po škole, aj na požiarnický sme chodili 

spolu s Aničkou Hurajovou. To sa trénovalo za školou :). Príjemne bolo, keď sme počas 

vyučovania chodili hrávať volejbal za školu :) Síce sme toho moc nepovyhrávali, ale bolo 

fajn sa takto „uliať“ :). Rada spomínam na  pána učiteľa  Hriba, s ním a s p. učiteľom Frolom 

bola vždy sranda!  Kedysi sme chodili na šípky. Neviem, či žiaci ešte stále chodia, ale  bolo 

celkom fajn vybehnúť si do prírody. Alebo sa dával  papier do zberu, aj to bolo zaujímavé  

a prospešné :). Alebo si pamätám diskotéku za školou v  posledný školsky deň. To bola 

zábava! Hlavne,  keď sa aj učitelia trošku odreagovali a tancovali s nami :) Celkovo mám na 

základnú školu  dobré spomienky. Ja som mala tú našu 'horčicu' (tak sme školu volali) aj 

celkom rada ;).  

       Eva Burgerová, tlmočníčka, Severné Írsko 

 

Tak ja  som len prváčka na SŠ, ale na ZŠ SNP v Sučanoch spomínam len v dobrom a vraciam 

sa tam vždy, keď sa mi dá. Je to škola, v ktorej som strávila 9 rokov svojho života a vďaka 

super spolužiakom a výbornému učiteľskému kolektívu som tam prežila nezabudnuteľné 

zážitky, či už cez prestávky, alebo aj na hodinách. Rozhovory, srandičky, súťaže, ale aj 

problémy boli kolobehom každodenného školského života a na to sa zabudnúť nedá a ani 

nechce. Určite si takto na ZŠ zaspomína raz každý.  

Karin Delinčáková, študentka  SOŠ informačných technológií v B.Bystrici   

 



ŠKOLA DNES 

 

 Dáva šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 

umožnené zažiť úspech. 

 Vytvára podmienky na vzdelávanie žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný 

prístup vo vzdelávaní. 

  Zvyšuje čitateľskú gramotnosť žiakov. 

Výchovnovzdelávaciu činnosť zameriava 

na rýchlu adaptáciu žiakov na školské 

prostredie, ktoré od nich vyžaduje, aby 

boli schopní tvorivo myslieť, rýchlo a 

účinne riešiť problémy. 

 Zvyšuje gramotnosť v oblasti využívania IKT žiakov v našej škole. 

 Zabezpečuje kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy. 

 Formuje u žiakov tvorivý životný štýl, 

vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a 

hodnotovú orientáciu. 

  Vychováva žiakov v duchu 

humanistických princípov a znášanlivosti. V 

spolupráci s rodičmi vychováva zo žiakov 

slušných a zodpovedných ľudí. 

 

 

 



U NÁS SA NIKTO NENUDÍ  

 

A prečo? Chce to len ...  

... nadšených učiteľov, hrsť dobrých  nápadov, 

trošku šikovnosti, štipku trpezlivosti,  máličko 

zručnosti, veľa experimentovania a kopec 

dobrej nálady. 

Čo robíme, aby sa žiaci nenudili? 

Čítame, študujeme, cvičíme, beháme, 

skúmame, pátrame, súťažíme, reprezentujeme, pripravujeme , organizujeme a  pracujeme na 

projektoch. Tiež kreslíme, maľujeme, skladáme, striháme, lepíme, tvoríme, špekulujeme a ... 

hlavne sa hráme, v duchu Komenského „škola hrou“. 

Ale aj tak celé tajomstvo je v triede plnej, tvorivých, aktívnych, iniciatívnych, šikovných, 

trpezlivých a hlavne šťastných učiteľov a žiakov. A takých tu máme! 

 

ČO PONÚKAME 

 

Sme najväčšia plnoorganizovaná  vidiecka škola v okrese Martin. Od 1. septembra 

1974, teda už 40 rokov, deň čo deň otvárame dvere pre svojich žiakov, učiteľov a rodičov. 

Poskytujeme žiakom základné vzdelanie a pripravujeme ich na ďalšie stredoškolské 

vzdelávanie. Môžeme sa pochváliť veľmi dobrou úrovňou výchovnovzdelávacích výsledkov, 

o čom svedčí množstvom úspechov a popredných umiestnení v okresných, regionálnych či 

celoslovenských súťažiach a olympiádach, aktívnou účasťou v rôznych spoločenských a 

kultúrnych  podujatiach. Tešíme sa z toho, že na škole sa postupne udomácnili rozličné 

podujatia a aktivity. Z niektorých sa vytvorili naše vlastné tradície.  

 



NAŠA ŠKOLA: 

 zabezpečuje počítačovú gramotnosť 

Žiak našej školy získa základné znalosti 

z výpočtovej techniky nielen na hodinách 

informatiky. Škola má dve počítačové, jednu 

multimediálnu  a jednu tabletovú učebňu. 

Všetky triedy na prvom stupni sú vybavená 

interaktívnou tabuľou s dataprojektorom. 

Tabule sa nachádzajú aj v dvoch triedach na 

druhom stupni, tiež v učebni informatiky, 

v tabletovej učebni, v učebni fyziky a cudzích  

jazykov. Každá trieda je vybavená počítačom, používame elektronickú žiacku knižku, 

zapisujeme   do  elektronických triednych kníh a klasifikačných záznamov.  

 má školský klub detí s výchovným programom - Nazrime spolu do 

tajomstiev oddychu a zábavy 

Školský klub detí Fazuľky je ideálne miesto pre žiakov mimo vyučovania. Pod 

kvalifikovaným pedagogickým dozorom majú deti možnosť zapájať sa do rôznych aktivít, 

rozvíjajú si svoje zručnosti a talent, učia sa zmysluplne tráviť voľný čas.  

 rozvíja tvorivé, umelecké  a estetické cítenie 

V priestoroch našej školy máme elokované triedy Základnej  umeleckej školy Frica Kafendu. 

Žiaci navštevujú hudobné odbory – hru na  klavír, flautu, gitaru a  výtvarný odbor. 

Svoju tvorivosť si žiaci každoročne  rozvíjajú aj na tvorivých dielňach jesenných, vianočných 

a veľkonočných. 

 patrí medzi školy podporujúce zdravie a našu Zem 

Škola počas školského roka organizuje dní a týždne zdravej výživy. 

 



 Žiaci sa naučia napríklad tlačiť kapustu, 

vyrábať syr. V rámci výtvarnej výchovy 

pripravujú pútače k zdravej výžive. V rámci 

tematických dní pripravujú chutné šaláty 

a zdravé jedlá.  

Pravidelne sa zapájame do zberu papiera 

a šatstva. Na škole vedieme žiakov k 

separovaniu odpadu. Počas Dňa Zeme si 

čistíme svoje okolie, zbierame odpadky,  máme 

pripravené rôzne aktivity a súťaže, kde si žiaci preverujú svoje vedomosti o Zemi. Tiež sa 

každoročne zúčastňujeme na Martinskom cestovateľskom festivale. 

 rozvíja čitateľskú aj matematickú gramotnosť 

Žiaci našej školy majú možnosť navštevovať 

školskú i obecnú knižnicu, ktoré sa nachádzajú 

priamo v budove školy. Každoročne absolvujú 

literárne exkurzie, návštevujú galériu a múzeá 

v Martine. Posledné roky sa našim žiakom 

zapáčilo divadlo a dokonca navštevujú 

divadelné predstavenia so svojimi pani 

učiteľkami  i v mimovyučovacom čase. 

Pre žiakov organizujeme množstvo súťaží 

i besied, oni zas pomáhajú pri organizovaní súťaže Moricove Sučany. Aj toto prispieva 

k zlepšeniu ich čitateľských návykov. Ani rozvoj matematickej gramotnosti nezaostáva. 

Zapájame žiakov do okresných, celonárodných a aj celosvetových súťaží. Matematickú a 

finančnú  gramotnosť rozvíjame nielen na hodinách matematiky, ale prostredníctvom 

projektu Moja família aj na informatike a občianskej náuke.  



 rozvíja národné a historické 

povedomie 

Naši pedagógovia  pripravujú pre žiakov výlety 

a exkurzie po celom Slovensku, kde 

spoznávajú nielen krásy prírody, ale aj  

historické a kultúrne pamiatky. Učitelia 1. 

stupňa každoročne organizujú pre svojich 

žiakov Školu v prírode. Okrem týchto aktivít sa 

žiaci zapájajú do viacerých dejepisných 

a geografických súťaží.  

 zaručujeme jazykovú kompetentnosť 

V ponuke školy je okrem anglického jazyka aj  

jazyk nemecký a ruský. Na prvom stupni žiaci 

zábavnou formou nadobúdajú vzťah 

k anglickému jazyku. Na druhom stupni už 

pracujú s rôznymi multimediálnymi 

výučbovými programami, k dispozícii 

majú  špeciálnu učebňu jazykov, ktorú 

navštevujú veľmi radi. Jazyky, ako aj ostatné 

predmety na našej škole, vyučujú kvalifikovaní 

učitelia. 

 podporuje šport 

Športové talenty sa rozvíjajú na mnohých krúžkoch, ktoré na našej škole organizujeme aj 

prostredníctvom našich učiteľov v spolupráci s CVČ Domino a CVČ Deep. Krúžky sú 

zamerané na futbal, volejbal, plávanie, loptové hry, moderné tance. Okrem toho naši žiaci 

absolvujú každoročne plavecký a lyžiarsky výcvik. Veľkou výhodou pre nich je, že obidva 



tieto výcviky už niekoľko rokov v plnej výške financuje obec Sučany. Okrem toho, žiaci, 

ktorí nemajú lyžiarsky výstroj, si ju  môžu 

požičať v škole. Na jeho  kúpu nám prispelo 

rodičovské združenie a niekoľko kusov sme 

zabezpečili sponzorsky. Žiaci sa každoročne  

zúčastňujú atletickej ligy, atletického štvorboja  

a Turčianskych hier mládeže, z ktorých vždy 

pre školu prinesú vzácne trofeje. Veľkú obľubu 

si  na prvom stupni získal bicyklový deň. 

 je zapojená do viacerých 

projektov medzinárodných, celoslovenských, regionálnych, ale aj 

vnútroškolských 

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Zvyšovanie kvality vzdelávania 

na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, Športujeme 

spoločne – s podporou SPP, Aktivizujúce metódy vo výchove, Komplexný poradenský 

systém prevencie a ovplyvňovania  sociálno - patologických javov v školskom prostredí, 

Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, eTwinning, SME v škole, 

Infovek 2, Projekt Moja família – finančná 

gramotnosť, Záložky do knihy spájajú školy. 

 organizuje pre žiakov 

zábavné, poučné a zaujímavé  

aktivity 

Kultúrne vystúpenia, hodnotné výchovné 

koncerty, program žiakov v predvianočnom 

období v oboch kostoloch, vystúpenia našich 



žiakov pri kultúrnych podujatiach v obci -  to sú aktivity, ktoré už k  životu našej školy 

neodlučiteľne patria. 

Usporadúvame vlastné  aktivity zamerané na 

primárnu prevenciu v Týždni boja proti 

drogám, dlhoročnú zbierku sladkostí v 

decembri – „Daruj radosť - daruj sladkosť“ z 

mikulášskeho balíčka pre deti v detskom 

domove, vo februári sa  nezabúda  na 

Valentínsku poštu, v zime na Fašiangový 

karneval, na jeseň Šarkaniáda, koncom 

októbra  Halloween, Mikuláš v škole, 

Tematické párty,  farebné dni – nimi podporujeme niektoré akcie v škole. Deň narcisov 

v spolupráci s Ligou proti rakovine sme pred rokmi  začali organizovať ako jedna z mála 

základných škôl na Slovensku. Už desať rokov majú Moricove Sučany – regionálna súťaž v 

prednese poézie a prózy s témou príroda, ktorú organizuje naša škola..  

Žiaci 1. stupňa si obľúbili Noc s Andersenom,  pre žiakov 2. stupňa sme pripravili podobné 

podujatie pod názvom Noc v škole, a malo veľký úspech. 

Veľkú radosť tak učiteľom, ale hlavne žiakom prinášajú už tradičné každoročné stretnutia so 

žiakmi a učiteľmi z družobných škôl vo Fulneku v období na začiatku a na konci školského 

roka. 

Škola pravidelne vydáva informačného sprievodcu školou. 

 

 

 

 

 



POTEŠILO NÁS V JUBILEJNOM  ŠKOLSKOM ROKU 

 

Učitelia a žiaci zo základných škôl  ZŠ J. A. 

Komenského a ZŠ s MŠ T. G. Masaryka 

z Fulneku nás navštívili 25.9. 2014. Všetci sme 

sa ich návšteve veľmi potešili a pripravili pre 

nich zaujímavý program. Navštívili hrad 

Strečno, pobudli u nás v škole a spolu s našimi 

žiakmi si zahrali kolky. Bola to veľká zábava 

a opäť  vznikli nové priateľstvá. Tešíme sa na 

júnové stretnutie vo Fulneku. 

 

V piatok 3.10. 2014 sme sa všetci v škole 

riadili jednoduchým heslom: "Vykonaj milý 

skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu." 

V tento deň sa všetci na škole usmievali 

a každého návštevníka našej školy žiaci  

obdarili úsmevom a smajlíkom, špeciálne 

vyrobeným žiakmi pre tento deň. Tvár so 

žltým podkladom v kružnicovej podobe, dve 

bodky ako oči a jednoduchý oblúčik ako 

úsmev priniesol všetkým v škole dobrú náladu. 

Týždeň zdravej výživy v októbri pod názvom Hovorme o jedle bol veľkolepý. Na každý deň 

pani učiteľky pripravili prekvapenie. Pieklo sa niekoľko druhov chleba, žiaci sa naučili  rezať 

a tlačiť kapustu, veľmi zaujala aj príprava syra. Žiaci i učitelia celý tento týždeň  podporovali 

aj farebným oblečením, čo celej akcii dodalo tú správnu bodku. 



 

Koncom minulého školského roka sa našej 

škole  podarilo získať prostriedky od SPP na 

projekt Športujeme spoločne, ktorý sme začali 

realizovať v tomto školskom roku. A tak pre 

všetkých športovaniachtivých žiakov, rodičov, 

starých rodičov a ostatných občanov 

organizujeme spoločné víkendové športové 

popoludnia. 

 

Už niekoľkoročnú tradíciu u nás má Halloween 

pre žiakov 2. stupňa. Vyučujúce anglického 

jazyka pripravia spolu so žiakmi množstvo 

aktivít a zábavných súťaží. Na hodinách 

anglického jazyka sa žiaci oboznámia s 

tradíciou samotného sviatku, s jeho pôvodom  

a na hodinách výtvarnej výchovy si pripravia 



rekvizity a dekorácie. Doma, spolu s rodinnými príslušníkmi vyrezávajú tekvice, pečú koláče 

s halloweenskou tematikou a pripravujú si strašidelné kostýmy.   

Každý rok 6. decembra slávime v škole sviatok 

sv.  Mikuláša a nebolo tomu inak ani 

v jubilejnom roku. Nálada bola  od samého rána 

výborná, žiaci prekypovali šťastím a 

nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi 

predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne 

či rýmovačky sprevádzané hudbou a dobrou 

náladou, za čo im sv. Mikuláš nadelil  sladkostí. 

 

Aj v tohtoročnej  zbierke sladkostí – „Daruj sladkosť, daruj radosť“ sa naši žiaci vzdali 

mnohých sladkostí zo svojich mikulášskych balíčkov a s pani učiteľkami vytvorili nové 

balíčky. Tieto potom poputovali k deťom z Centra pre týrané matky v Kláštore pod Znievom 

a Priestoru pre život v Priekope.  

13. 02. 2015 škola ožila  rôznymi  hrdinami, 

vílami, princeznami a strašidlami z rozprávok. 

Boli to žiaci a pani učiteľky 1. stupňa, ktoré sa 

takto pripravili na fašiangový karneval. Zábava 

bola výborná a všetkým dobre padli výborné 

šišky s lekvárom a čajík, ktoré pre nich 

nachystali pani kuchárky.  

I keď sa ľudové zvyky a tradície pomaly 

vytrácajú, naše pani učiteľky a starší žiaci sa 



snažia odovzdávať posolstvo vianočných aj 

veľkonočných sviatkov a s nimi spojených 

zvykov ostatným žiakom. Aj tohoto roku na 

tvorivých dielňach spoločne s rodičmi, starými 

rodičmi, súrodencami, spolužiakmi,  pani 

učiteľkami a  pani vychovávateľkami kreatívne 

rozvíjali svoje zručnosti a fantáziu. Vytvorili 

množstvo ozdôb a drobnosti, ktoré skrášlili ich 

domov. 

 

Noc s Andersenom nie je žiadna novinka 

a štvrtáci si ju každý rok patrične užijú. Tento 

školský rok sa objavila aj jedna novinka, pre 

šikovných žiakov z druhého stupňa. Učitelia im 

pripravili Noc v škole. Celú noc sa súťažilo, 

vymýšľalo, tvorilo, strašilo, zabávalo a veľa, 

preveľa sa smialo. Žiakom sa akcia veľmi páčila 

a už teraz sa tešia na tú budúcoročnú. 

 

Na piatok 27. marca budú mnohí žiaci 

spomínať. V mnohých triedach sa oslavovala 

STÁ HODINA MATEMATIKY. Žiaci sa na 

tento deň tešia od začiatku školského roka a 

starostlivo počítajú a zapisujú každú hodinu. 

Sté hodiny matematiky sú v netradičnom 

duchu, žiaci súťažia v počítaní logických, 

vtipných, tradičných aj netradičných úloh. 



Popritom prebieha jedna veľká matematická párty. Aj tento rok si žiaci pochutnali na úžasnej 

matematickej torte a iných dobrotách. 

Zachovať tradície, priblížiť Veľkú Noc v Turci 

a dozvedieť sa viac o Veľkej noci v susedných 

Čechách, o to sa úspešne pokúsili naši žiaci 

prostredníctvom projektu e Twinning. 

Dievčatá upiekli dva výborné koláče, chlapci 

uplietli krásne korbáče a na školskom dvore sa 

odohrala skutočná „turčianska šibačka 

a oblievačka“. Naši českí spolužiaci nám tiež 

ukázali, aké koláče pečú, ako vyzerá 

veľkonočná výzdoba u nich a ako pletú korbáče. So základnou školou z Českej Třebovej 

plánujeme spolupracovať aj na ďalších projektoch.  

 

Naši žiaci dosahujú výborné výsledky v mnohých športových súťažiach. Inak to nie je ani 

tento rok. Priniesli už mnoho pohárov a diplomov z futbalu či  florbalu a vo volejbale sa naše 

dievčatá stali majsterkami okresu a postúpili na krajské majstrovstvá. Hoci sa hlavná športová 

sezóna  ešte len rozbieha, my už chystáme miesto na nové poháre. 

 

Dátum 1.apríl je známy nielen ako Medzinárodný deň vtákov, ale aj ako Deň bláznov. V našej 

škole sme tento deň zažili netradičné vyučovanie. O zábavné a zaujímavé okamihy sa 

postarali učitelia našej školy. Doslova doplietli našich žiakov. Pani asistentky sa stali 

vyučujúcimi rôznych predmetov, pani riaditeľka a pani zástupkyne na hodinách asistovali 

učiteľom. Dokonca sa z pánov učiteľov stali učiteľky a z učiteliek učitelia :). Školský rozhlas 

vydával rôzne zvuky, zvonenie sa zbláznilo. No ani naši žiaci sa nedali zahanbiť. Tiež sa im 

podarilo niekoľko zaujímavých kúskov: zamknuté dvere, vymenené triedy, otočené lavice, 



žiak v skrini, žiaci pod stolom, lavice a stoličky na chodbe, prekážky na chodbe. Bol to 

zábavný deň, ale našťastie, 1.apríl je len raz v roku :) 

 

22. apríl je dátumom, ktorý si ľudia na celom 

svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú 

ako Deň Zeme. Sviatok Zeme spojil nás 

všetkých (žiakov aj učiteľov) a tvorivými 

environmentálnymi aktivitami ožili priestory 

školy. V triedach, na chodbách a neskôr aj na 

školskom dvore, žiaci spracúvali zábavnou 

formou jednotlivé témy projektového 

vyučovania. Žiaci sami zisťovali, že odpad sa 

dá použiť skutočne na rôzne veci. Ich šikovné ruky ho menili na zvieratká, kvietky, dopravné 

prostriedky, ale aj nábytok, ktorý sa dal dokonca použiť. Plagáty k téme VODA, VZDUCH, 

PÔDA a hlavne ZEM, hýrili všetkými farbami. Heslá, slogany a verše zas ukazovali, ako si 

našu ZEM vážime a plánujeme sa o ňu starať nielen dnes, ale aj ďalších 364 dní. Žiakov veľmi 

bavilo vytváranie „eko-oblečenia“ na módnu prehliadku. Za vytvorené svadobné, papierové 

či platené šaty, sukne, klobúky a kabelky by sa skutočne nemusel hanbiť žiadny módny 

návrhár a niektoré kúsky by sa isto mohli využiť aj v tohtoročnej letnej sezóne. 

 

Máje ako kultúrny jav boli známe už v antike, ako symboly ochrany pred zlými duchmi a 

chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli 

dievčence pekné, štíhle a zdravé. 30. apríla vyrástol máj aj pred našou školou. 

 

 

 



ZOZNAM ZAMESTNANCOV ŠKOLY V JUBILEJNOM ROKU 

 

Vedenie školy: 

Riaditeľka školy:    Mgr. Marta Lamošová 

Zástupkyne  riaditeľky školy:  Mgr. Ľudmila Sýkorová –pre 1. stupeň 

Mgr. Mária Pokrievková -pre 2. stupeň 

Učitelia 1. stupňa:  

Mgr. Ivana Gabrišová, Mgr. Gabriela Pecková, Mgr. Ivana Roštárová, Mgr. Erika Segečová, 

Mgr. Mária Slouková, Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Miriam Szabová, PaedDr. Beáta Vanková, 

Mgr. Lucia Vrábelová 

Učitelia 2. stupňa:  

Mgr. Jarmila Hanáková, Mgr. Katarína Hlavatá, Mgr. Júlia Janíková, Mgr. Marta Majerová, 

Mgr. Petra Palubjaková, Mgr. Ján Pánik, Mgr. Mária Petrikovičová, Mgr. Petra Povalová, 

Mgr. Marián Remeň, Mgr. Ivana Remeňová, Mgr. Jana Šmajdová, Mgr. Adriana Vrabcová 

Administratívne pracovníčky: 

Danka Rybárová – hospodárka 

Ida Žirková – mzdová účtovníčka 

Vychovávateľky ŠKD:  

Renata Hlavatová, Anna Koškárová 

Školská špeciálna pedagogička: 

Mgr. Lýdia Marčeková 

Asistentky učiteľa: 

Bc.Lucia Smiková, Ing. Andrea Hágerová 

Vyučujúci náboženskej výchovy:  

Mgr. Daniel Beňuch, Mgr. Pavol Pečko, Mgr. Eva Strnisková 

Pracovníčky školskej jedálne: 



Vilma Volnová – vedúca školskej jedálne 

Janka Kvapilová, Drahomíra Pecková, Lenka Sajdáková 

Prevádzkoví pracovníci: 

Daniel Polonec – školník 

Elena Adamcová, Eva Farkašová, Beáta Komentová, Elena Ondrúšková 

Zamestnankyne na materskej dovolenke: 

Mgr. Anna Čemsáková, Ing. Michaela Gališová, Mgr. Daniela Gregová, Mgr. Gabriela 

Pančáková 

Rada školy: 

Predseda: Bc. Miroslava Balážová 

Členovia: Ing.Pavla Albertová, Nina Babčová, Renata Dianovská, Mgr. Veronika Ďaďová, ,  

PhDr. Miloš Bella, Mgr.Katarína Hlavatá, MUDr. Eva Konvitová, Mgr. Lenka Orelová, 

Mgr. Gabriela Pecková, Vilma Volnová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM TRIED A ŽIAKOV ŠKOLY V JUBILEJNOM ROKU 

 

1.A - Mgr. Gabika Pecková 

Juraj Bohuš, Šarlota Bongilajová, Matej Bražina, Richard Bražina, Marcela Sharon Danyiová, Laura Kohútová, 

Klaudia Kolníková, Adrian Králik, Nela Kucbelová, Jana Kuffnerová, Jakub Kuzica, Romana Móricová, Michal 

Očka, Lujza Pálffyová, Peter Puška, Ľubomír Sedlák, Richard Vrábel, Lea Závatzká 

 

1.B - Mgr. Erika Segečová 

Dávid Baumgartner, Marek Beniač, Kristína Cicková, Amina El Asely, Kristián Facuna , Grasiela Facunová, 

Tomáš Gerec, Nina Grzanková, Nina Hlavatá, Andrea Hušlová, Veronika Kotteková, Jakub Kozák, Andrej 

Kurhajec, Teo Lisík, Kristína Lukačovičová, Tomáš Marček, Filip Mihálik, Andrej Skrisa, Tatiana Šinglárová, 

Matej Špirko, Tobias Tomka 

 

2.A - Mgr. Mária Slouková   

Viktória Dančová, Timotej Dibdiak, Peter Facuna, Melánia Facunová, Kristína Fúčeľová, Ivan Gríger, Melánia 

Chládeková, Peter Katona, Nikoleta Langsfeldová, Klára Matulová, Jakub Moravčík, Richard Oberuč, Silvester 

Ondák, Vanesa Petrovová, Matúš Repka, Jakub Šarkőzi, Ingrid Špirková, Bianka Štangová, Paula Zigová 

 

2.B - Mgr. Eva Stehlíková 

Anna Sophie Barnau, Jennifer Marta Bulková, Daniel Čech, Samuel Dianovský, Timea Hanáková, Jakub 

Kočalka, Richard Laššuth, Martin Lipták, Michal Maslák, Matej Mikuláš, Šimon Obžut, Henrieta Olešová, 

Alexandra Ondrušová, Radka Rohoňová, Nikola Rybárová, Matej Segeč, David Szabo, Natália Tkáčová, Vanesa 

Vargová 

 

3.A - Mgr. Miriam Szabová 

Marcel Baláž, Barbora Bohušová, Samuel Černek, Marko Dubovec, Anton Facuna, Viktória Eva Farkašová, 

Martin Hlavata, Júlia Hűberová, Katarína Komentová, Katarína Kozáková, Timea Kuzicová, Samuel Lacika, 

Matej Lahuta, Beáta Murčeková, Sofia Alexandra Pavaloaia, Matúš Piroh, Maroš Piško, Šimon Plevka, Gabriel 

Puška, Liliana Raffajová, Kevin Remeník, Michal Skokňa, Rebeka Sokolová, Terézia Staňová, Karin Vladárová, 

Nina Vojtová, Matúš Záborský 



4.A - Mgr. Ivana Roštárová 

Emil Facuna, Barbora Gerecová, Vladimír Gregor, Rebeka Hlavatová, Michal Jašek, Vanesa Kaněrová, Samuel 

Kendera, Brenda Končeková, Katarína Kyselicová, Marko Lisík, Adam Martinka, Kristína Miertová, Michal 

Poliačik, Adrian Milan Rybár, Dušan Segeč, Maroš Šesták, Lukáš Vojtek 

 

4.B - PaedDr. Beáta Vanková 

Radomír Aizner, Tereza Babčová, Silvia Benková,  Michal Dančo, Simona Džuganová, Denis Facuna, 

Anabela Facunová, Andrej Fašánok, Dávid Hodoš, Laurette Janíková, Marcel Kroščen, Tereza Lipničanová, 

Patrik Masnica, Richard Piader, Katarína Počalová, Dominik Schmidt, Romana Skrisová, Ján Tkáč 

 

ŠT1 - Mgr. Ivana Gabrišová 

Dušan Bongilaj, Michal Cicko, Romana Cicková, Veronika Cicková, Erik Facuna, Ladislav Facuna 

 

ŠT2 - Mgr. Lucia Vrábelová 

Janka Facunová, Jessica Facunová, Sabina Facunová, Pavel Lang, Dominika Minárová 

 

5.A - Mgr. Jana Šmajdová 

Tomáš Branik, Martin Čiljak, Lucia Fúčelová, Karin Hodasová, Ema Holigová, Natália Kolštromová, Patrik 

Kurňava, Šimon Láni, Matej Marček, Kristián Mičík, Letícia Nagyová, Kristína Počalová, Juraj Roštár, Nikolas 

Šarközi, Paulína Šinglárová, Juraj Široký, Dominik Trenčák 

 

5.B - Mgr. Petra Povalová 

Karin Badáňová, Natália Beláčiková, Nikola Bellová, Patrik Hofrej, Martin Hudák, Peter Kozák, Lukáš Kudry, 

Marika Majáková, Jaroslava Kristína Olbertová, Zuzana Pirohová, Tomáš Remeň, Simona Repáňová, David 

Slaný, Barbora Stuchlá, Leonarda Vrabcová, Martin Záborský 

 

6.A - Mgr. Jarmila Hanáková 

Tomáš Balšianka, Richard Bella, Agáta Blizniaková, Samantha Bongilajová, Martin Bukový, Jakub Getta, 

Lukáš Heger, Adam Hodoš, Margita Hüberová, Dominika Jellušová, Natália Katráková, Petra Kirschnerová, 



Simona Kohútová, Marcela Končeková, Rastimír Kramár, Alexandra Mikulášová, Rebeka Móricová, Natália 

Poloncová, Miroslava Pompová, Zuzana Ptáková, Júlia Stehlíková, Filip Stuchlý, Roman Užík 

 

6.B - Mgr. Júlia Janíková 

Lukáš Baláž, Jasmína Benková – Rybárová, Vanessa Bielená, Lenka Blšáková, Matej Cíger, Monika Facunová, 

Zuzana Fúčeľová , Simona Gärtnerová, Lenka Hurajová, Patrik Ilovský, Laura Kapičáková, Filip Kolník, 

Rebeca Kopčeková, Júlia Lacková, Lucia Miklošková, Adrián Páluš, Martin Pecko, Lenka Pročková, Sofia 

Schneiderová, Matej Slovák, Matúš Sušienka, Miriam Vladárová, Martina Vojvodová 

 

7.A - Mgr. Adriana Vrabcová 

Patrik Badáň, Andrej Benko, Barbora Bucková, Mário Cicko, Diana Cígerová, Lukáš, Červenec, Tomáš 

Delinčák, Gabriela Hanzelová, Adam Matula, Tomáš Murček, Mária Pirohová, Nikolaj Puška, Martin Sokol, 

Matúš Vrabec, Roman Vrabec, Matej Vraštiak 

 

7.B - Mgr. Ivana Remeňová 

Tereza Albertová, Andrea Čiljaková, Miriam Dianovská, Nikola Ďubašáková, Zuzana Ďuríková, Ján Džugan, 

Marko Fekeč, Lukáš Gallo, Nikola Chmúrna, David Kováčik, Miroslava Kubeníková, Klaudia Matisová, Adrián 

Mišinský, Nicol Ondáková, Ján Ondrejčík, Vanesa Ondrejkovičová, Matej Plevka, Jakub Szabo, Natália 

Škutová 

 

8.A - Mgr. Marta Majerová 

Mazen Al-Hilal, Matúš Červenec, Anne Marie Danyiová, Matej Facuna, Laura Frkáňová, Mikuláš Gregor, 

Dominika Kohútová, Kristína Kolníková, Martin Kuffner, Dominika Lutišanová, Juliana Sajdáková, Lucia 

Stuchlíková, Kristína Šinglárová, Nikolas Toráč, Lucia Vojteková, Dominik Vrabec  

 

8.B - Mgr. Katarína Hlavatá 

Nikolaj Cupan , Timotej Černoch, Dominik Dančo, Miroslava Ficová, Patrik Fúčela, Vladimír Gallo, Martin 

Katrák, Katarína Kramárová, Dominik Laššuth, Branislava Ličková, Michal Melišík, Tereza Pilková, Pavol 

Piroh, Filip Rác, Dušan Schmidt, Ján Skrisa, Vanesa Tomková, Michal Volna 

 



9.A - Mgr. Petra Palubjaková 

Saskia Balážová, Lenka Brániková, Marianna Gregorová, Filip Chmúrny, Janka Janidžárová, Peter Kalanka, 

Marianna Krakerová, Dávid Lutišan, Tomáš Maják, Veronika Masnicová, Alžbeta Móricová, Natália Móricová, 

Laura Obžutová, Dušan Plžik, Alžbeta Remeníková, Viktória Schmidtová, Patrik Sušienka, Kristína Sušienková, 

Nikola Svítoková, Michal Ťaptík, Marián Vrabec 

 

9.B - Mgr. Mária Petrikovičová 

Lucia Balážová, Martin Fúčela, Martina Grígerová, Mária Magdaléna Hofrejová, Jakub Kolena, Júlia 

Kotteková, Martina Kurňavová, Mária Laššuthová, Zuzana Lipničanová, Branislav Palovič, Slavomír Piader, 

Ján Martin Pikla, Andrej Piško, Adam Roľko, Dominika Samcová, Vanessa Schneiderová, Tomáš Tomčík, 

Nikoleta Zigová, Tomáš Žilka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV  

 

Naša škola vzácna je, 

40 ročná, ale krásna je. 

Chodím do nej  rada veľmi, 

neklamem ti, ver mi. 

Pred šiestimi rokmi som do nej prvýkrát 

vkročila, 

odvtedy ma veľa nových vecí naučila. 

Nie je to len školy zásluha, 

že všetci všetko vieme, 

veľká usilovnosť a zodpovednosť  

aj v našich učiteľoch drieme. 

       Júlia Stehlíková, 6.A 

 

Milá naša školička, 

nie si žiadna babička, 

ale pekná štyridsiatnička! 

Si dobre vyšportovaná, 

zvonka pekne udržiavaná. 

Máš usmiatych učiteľov, 

v  laviciach malých géniov. 

Ty si proste jednička, 

naša sučianska školička! 

   Lukáš Vojtek, 4.A 

 

Naša škola skvelá, 

dávaš nám vedomostí vela. 

Preto sa tešíme na každú chvíľočku, 

keď nás naučíš básničku či pesničku. 

Veľmi si nás potešila,, 

 keď si sa pekne opravila. 

A postupne urobíme triedy perfektné, 

nech sa tu cítime báječne. 

Priložíme ruky k dielu, 

dotiahneme všetko ku zdarnému cieľu. 

Chceme na teba v dobrom spomínať, 

ako sme sa museli bifľovať. 

Prajeme ti hodne ďalších rokov, 

nech nás tešíš veľa rokov.  

    

Ema Holigová, 5.A 

 

  



Je 21.storočie, 

naša škola oslavuje 40.výročie. 

Ja ťa, škola, rada mám, 

za nič si ťa nepredám. 

Chodím do nej veľmi často, 

počítam tam do sto. 

Chodil do nej aj môj otec, 

hrával futbal ako borec. 

Do našej školy sa vždy teším, 

každé ráno do nej bežím.  

    

Nikola Bellová, 5.B 

 

Keď som bol  škôlkar malý, 

s mamou sme okolo školy často chodievali. 

Rozmýšľal som, čo sa za jej dverami skrýva, 

dnes to už viem, veď väčšinu dňa  

v nej i ja bývam. 

Za každými dverami sa žiaci nové veci učia, 

cez prestávky po chodbách zasa hlasno hučia. 

Tento rok má narodky, bude to oslava, 

tak všetci zakričme našej jubilantke SLÁVA. 

Aký darček jej mám dať?  

myslím, že stačí, ak budem vzorný žiak.               Matej Marček, 5.A 

 

PRÍTOMNOSŤ A BUDÚCNOSŤ ŠKOLY OČAMI ŽIAKOV 

 

Náhodný zhluk ľudských osudov, ich životné úsečky, priamky, polpriamky či krivky 

vytvorili neopakovateľný artefakt. Našu jubilujúcu školu. Z ankety sme sa dozvedeli.  

 

Akú školu by sme chceli mať alebo,  čo by sme ešte v škole chceli 

 Tablety alebo notebooky namiesto učebníc a interaktívnu tabuľu v každej triede. 



 Voľnú wifi po celej škole, rýchlejší internet a novšie počítače. 

 Bazén alebo aquapark namiesto átria alebo jednej telocvične, vírivku. 

 Takú požiarnu tyč, po ktorej by sme chodili hore a dolu. 

 Veľké akvárium s rybami, sklenenú miestnosť,  tobogán z tretieho poschodia dolu. 

 Školské kino, postele v triede, kreslá namiesto stoličiek.  

 Podzemné parkovisko.  

 Nové podlahy, nové kúrenie, nové osvetlenie a zrekonštruované aj ostatné toalety. 

 30 minútové prestávky, kratšie hodiny, väčšiu kontrolu nad „blicovaním“. 

 Aby škola začínala o 9.00. 

 Aby žiak mohol počas hodiny aspoň na 5 minút odísť z triedy. 

 Aby dievčatá mali ručné práce alebo varenie a nemuseli robiť na svete práce to, čo 

chalani. 

 Aby sme v škole mohli chodiť na kolieskových korčuliach alebo na bicykloch a bol 

by tam jeden človek, ktorý by riadil premávku. 

 Šťastné deti, samých  dobrých žiakov a len pekné pani učiteľky. 

 Milších niektorých učiteľov. 

 Zmeniť niektorých žiakov a ich prístup k učiteľom. 

 „Posilku“ a učiteľa telesnej, ktorý bude vyzerať ako David Beckham. 

 Bufet a v ŠJ výber z dvoch jedál , aby sa v lete dalo obedovať vonku a obedy 

zadarmo. 

 Žiadny dozor na chodbách, školské kreditky a skrinky na kód. 

 Každý deň promenádu dievčat v plavkách a aby dievčatá chodili na telesnú 

v bikinách. 

 Čínske meditačné miesto. Veľkú oddychovú miestnosť s gaučami a telkou. 

 Slovenskú hymnu na začiatku dňa a raz do roka deň slovanských zvykov. 

 Klimatizáciu  v triedach, v každej triede chladničku a teplú vodu. 



 Stánok na popcorn, stánok so zmrzlinou, McDonald v škole. 

 Učenie z domu, laptop pre každého žiaka. 

 Nejaké koncerty raz do mesiaca, napr. Ine Kafe 

 Pekné školské uniformy a  C triedy. 

 Púšťať hymnu školy každý deň, rozveseľuje nám deň. 

 Školský autobus, väčšiu knižnicu a školu bez oplotenia. 

 Škola by sa mala uberať umeleckým smerom. 

 Škola by sa mala uberať technologickým smerom. 

 Zapájať sa viac do charity. 

 

A čo by žiaci chceli nájsť v škole po desiatich rokoch? 

 Svojich obľúbených učiteľov. 

 Školu, do ktorej by deti radi chodili. 

 Spokojných žiakov a rodičov. 

 Tých učiteľov, čo ich učili. Aspoň polovicu terajších učiteliek. 

 Svoje deti. 

 Vyspelé technológie umožňujúce žiakom lepšie sa učiť. 

 Viac športových priestorov a viac mimoškolských aktivít. 

 Bungee-jumping. 

 Eskalátory. 

 Doktora. 

 Novo-prerobené triedy, chcelo by to iný náter. 

 Výtvory, ktoré urobili, fotky spoločné s učiteľmi, projekty. 

 Interaktívne tabule v každej triede, staršie fotky a veľa detí. 

 Lepšie pomôcky na niektoré predmety. 



V našej škole sa mi páči... 

 ... že sa snažia do všetkých tried dať interaktívne tabule. 

 ... že sa v škole niečo neustále vylepšuje. 

 ... že prebiehajú rekonštrukcie každý rok. 

 Každý žiak má vlastnú šatňovú skrinku. 

 Máme plastové okná a nové dvere. 

 Moderný vzhľad školy a jej rozľahlosť, farba školy. 

 Je celkom moderná, pekne namaľovaná, sú tu aj tablety, iné školy sú, podľa mňa, 

také staršie, my máme nové okná. 

 Rôzne školské  aktivity a že bývajú často. 

 Deň narcisov a všetko iné. 

 Naši učitelia a ich prístup k žiakom. 

 Vyučovanie pomocou interaktívnych učebných pomôcok. 

 Celá škola sa modernizuje. 

 Dobré telocvične, futbalové ihrisko a kurty.  

 Že učitelia pre nás vymýšľajú rôzne aktivity a že sa učíme aj zábavnou formou. 

 Tradície školy. 

 Humor niektorých učiteľov. 

 Pekné pani učiteľky a átrium. 

 Výhľad na hlavnú cestu. 

 Moji spolužiaci. 

 Množstvo zaujímavých výletov. 

 Deň Zeme a iné akcie v škole. 

 Areál školy a výzdoba . 

 Vzhľad a dobrý kolektív spolužiakov. 



 Počítačové učebne. 

 Vzhľad, triedy, knižnica, automat na brejky. 

 Telesná a už nič. 

 Podaktoré pekné baby. 

 Prestávky a pani učiteľka Remeňová a Palubjaková. 

 To, že tu nemáme len tabule, ale aj interaktívne. 

 Moderné vyučovacie prostriedky a miesto, kde je naša škola. 

 Prerobená školská jedáleň, hlavne nová stena. 

 To, že vyučovanie netrvá dlho ako na iných školách. 

 Že tu máme internetovú žiacku knižku a aj to, že škola je v dobrom stave a pôsobí 

veľmi pozitívne. 

 

HYMNA   

 

1. V náručí briez a topoľov skrýva sa naša škola,  

    malých nesmelých žiačikov do svojich lavíc volá. 

2. Tá chvíľa nám vždy vzácna je, novotou tu všetko vonia 

     žiačik ostáva bez mamy, keď školské zvonce zvonia. 

3. Tak privítala školička už štyridsaťkrát, 

    nových zvedavých žiačikov, čo vošli do jej vrát. 

4. Tvojou bránou nech vchádzajú vždy len ľudia dobrí, 

    ako rodičia deťom sú učitelia múdri. 

5.  Tak ako veľká rodina žijeme si tu spolu 

     a každý kto do nej chodieva, ten má rád našu školu. 

 



 

Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým, ktorí pomohli zabezpečiť 

podujatia k 40. výročiu vyučovania v sučianskej  škole. 
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