Vízia našej školy:

„MÚDROSġ, SEBAREALIZÁCIU, CTIŽIADOSTIVOSġ
SPÁJAME
S CITOM A SRDCOM.“

„Škola nesmie byĢ miestom sĎz,
bludiskom a drinou,
ale hrou, hostinou a rajom....“
/J. A. Komenský/

Hlavný výchovno-vzdelávací cieĐ:

„Poskytovaŗ žiakom dostatok podnetov v rámci základného vzdelania
k rozvoju všetkých kĸúþových kompetencií novými modernými
metódami a zároveŀ im vštepovaŗ toleranciu, humánne myslenie
a úctu k tradíciám i národnému dediþstvu.“

SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR
Vážení pedagógovia, milí hostia!

....Roky nás menia, pribúda vrások,

no predsa sme stále mladí
vćaka tým, ktorí rok þo rok
oživia školské triedy...

Život þloveka meriame desaĢroþiami a jeho hodnotu þinmi a skutkami. Vždy, keć
sa zaokrúhlia, tešíme sa s ním, blahoželáme mu. Život školy sa podobá životu þloveka. Oslavujú
sa jej narodeniny, výroþia, životné úspechy...
„DožiĢ sa 50 rokov je pre þloveka šĢastím, pre školu veĐkým úspechom.“ Pre našu školu je
50- roþná existencia symbolom úcty k práci a k Đućom, ktorí základy tejto histórie položili
a pomáhali ju naplniĢ. Už 50 rokov nepretržite prichádzajú do našej školy žiaci za vzdelaním,
sebapoznaním a sebarozvíjaním. Od otvorenia budovy školy v obci sa v nej udialo veĐa zmien.
Tie boli uskutoþĖované vždy s túžbou ísĢ vpred, prispôsobiĢ sa novým požiadavkám žiakov,
spoloþnosti. ýo sa však nikdy nezmenilo, je láska k vzdelaniu a k spolupatriþnosti žiakov
a uþiteĐov.
Za uplynulé roky sme vytvorili spoloþné dielo nemalej hodnoty. Dali sme výchovu
a vzdelanie mnohým generáciám, pripravili sme ich na budúce povolanie i do života. Prežili sme
s nimi míĐnik detstva, s láskou sme im odovzdávali þasĢ seba, svojho srdca a vzácne pedagogické majstrovstvo.
Jubileum školy je dôvodom na malé zastavenie sa, na spomienky, na stretnutia. Je þasom na
skladanie mozaiky úspechov, þasom na vyslovenie obyþajného ćakujem všetkým, ktorí sa poþas
50 roþnej histórie podpísali pod dobré meno a vynikajúce výsledky Základnej školy s materskou
školou Klin.
Pri príležitosti 50. výroþia školy vzdávam hold všetkým pedagógom i zamestnancom školy,
ktorí tu pracovali a pracujú, žiakom, ktorí školu pozitívne zviditeĐnili a zviditeĐĖujú úspechmi
v prírodovedných, jazykových, umeleckých, vedomostných a športových súĢažiach, rodiþom,
ktorí prispeli a prispievajú k jej rozvoju, zriaćovateĐovi, obci Klin, ktorému nie je Đahostajný
osud školy a všetkým ostatným, ktorí nám pomáhajú.
Ako riaditeĐka školy si želám, aby práca žiakov, uþiteĐov, zamestnancov, Rodiþovskej rady,
ZRPŠ a Rady školy prinášala nám všetkým radosĢ a spokojnosĢ. Nech stúpa efektivita
výchovno-vyuþovacieho procesu a nech výsledky našej spoloþnej práce šíria naćalej dobré meno
školy!
Ćakujem všetkým, ktorí nechali v našej škole þasĢ svojho ja...
Mgr. Alexandra JaĖáková
riaditeĐka ZŠ s MŠ Klin

Milí obþania, vážení pedagógovia!
50 rokov... Je to málo alebo veĐa??? Áno, 50 rokov ubehlo od
chvíle, keć sa po prvýkrát otvorili v roku 1962 dvere našej
základnej deväĢroþnej školy, keć sa prešlo na plne organizované
vyuþovanie v našej obci. Staršie roþníky takto nemuseli dochádzaĢ
mimo obce. Máme medzi nami žijúcich pamätníkov, ktorí si
spomenú, ako sa uþilo a za akých podmienok. Za tých 50 rokov
opustilo našu základnú školu mnoho detí, pôsobilo tu veĐa uþiteliek
a uþiteĐov, upratovaþiek, školníkov, kuriþov...
Aj v našej obci školstvo prechádzalo obdobiami premien. Z histórie a dejín obce vieme,
že prvá obecná škola bola postavená v roku 1834. Naše generácie dedov a otcov pociĢovali
potrebu vzdelávaĢ sa a šíriĢ kultúrne dediþstvo podĐa odkazu sv. Cyrila a Metoda, šírením
kresĢanstva v duchu cyrilo-metodskej tradície. Na vývoj v obci mal vplyv aj rozpad RakúskoUhorskej monarchie. To podnietilo, oživilo aktivity obyvateĐov v kultúrnom a národnom hnutí.
Obec postupne rástla a rozvíjala sa. Podobne sa menila aj škola, jej starú budovu nahradila nová,
ktorá tu stojí od roku 1962. Dnes máme novú a modernú školu s potrebným technickým
vybavením, ale v tej výchovno-vzdelávacej rovine je naším spoloþným želaním naplnenie
odkazu J. A. Komenského: „Škola nesmie byĢ miestom, bludiskom, ale hrou, hostinou a rajom.“
Već vychovaĢ zo žiakov osobnosti si vyžaduje veĐkú mieru pedagogického prístupu a ubehne
veĐa þasu, kým sa z mladej bytosti stane dospelý þlovek. Z histórie výchovy a vzdelávania je
známe, že každá spoloþnosĢ kládla na prácu uþiteĐa a vychovávateĐa vysoké nároky, ako sú
zodpovednosĢ, trpezlivosĢ, vytrvalosĢ, slušnosĢ, þestnosĢ, osobný príklad a podobne. Ale
výchova to nie je len záležitosĢ školy. Hlavné výchovné þinitele musia pôsobiĢ predovšetkým
v rodine. Preto uþme naše deti – žiakov láske, većme ich k múdrosti, spolupatriþnosti, snažme
sa, aby naša spoloþnosĢ nebola iba internetovo vzdelávaná, aby sme sa nenaháĖali iba za
materiálnymi hodnotami... Je potrebné, aby sme predovšetkým vnímali potreby iných a to práve
v tejto dobe, keć narastá tendencia rezignovaĢ na morálne hodnoty a normy. Niekedy sa zdá, že
strácame vieru, þi má zmysel tieto normy dodržiavaĢ. Preto aj túto významnú spomienku
využime na to, aby sme sa na chvíĐu zamysleli nad hodnotovým rebríþkom našej spoloþnosti.
Cesta, ktorá viedla k postaveniu našej školy nebola Đahká, ale sami vieme, že pre naše
deti je povinnosĢou robiĢ a urobiĢ všetko, þo je v našich silách a vedomostiach. Duch školy
a smer bude taký, akí sú Đudia, ktorí ju povedú. Pri tejto príležitosti chcem vzdaĢ úprimný hold
všetkým tým, ktorí sa priþinili o dobré meno našej školy.
Môj pozdrav a poćakovanie patrí všetkým uþiteĐom, ako aj ostatným nepedagogickým
pracovníkom za ich trpezlivosĢ, húževnatosĢ, vzájomnú úctu medzi sebou a dobrú vôĐu
popasovaĢ sa so všetkými problémami. Chcem takto vyjadriĢ svoju úctu za ušĐachtilú prácu
a vćaku za vynaloženú energiu pri výchove a vzdelávaní citátom L.N. Tolstého: „Uþeným je ten,
kto vie mnoho z kníh, vzdelaný je ten, kto ovláda najpotrebnejšie znalosti svojej doby
a osvietený ten, kto pochopil zmysel vlastného života“...
Štefan PeĖák
starosta obce Klin

HISTÓRIA OBCE KLIN
 Klin patrí medzi valaské obce, ktoré na svojom panstve krátko pred rokom 1567 založili
Thurzovci. Osídlením obce bol poverený Jakub Kohút z Ústia, ktorý tu priviedol 5 rodín.
Každá rodina dostala usadlosĢ, tzv. raĐu o výmere 30 hektárov. Rale pomenovali podĐa
mien prvých usadníkov: Zelinovská, Šándorovská, Kunovská, Dendisovská a Šoltýska
þíže Kohútova. Krátko po príchode do novozaloženej obce prijali Kohútovci prímenie
Klinovskí, a tak premenovali aj svoju raĐu. V zakladacej listine dostali obyvatelia novej
dediny lehotu 16 rokov, poþas ktorej boli oslobodení od platenia daní. V tomto období
klþovali lesy, stavali obydlia, zúrodĖovali pôdu na vysiatie ovsa a jaþmeĖa a upravovali
pasienky, lebo chov oviec bol hlavným zamestnaním a zdrojom obživy.
 Názov obce je odvodený od slova „klin“, ktorým sa pôvodne oznaþoval výbežok hory
medzi dvoma potokmi. Nová dedina sa formovala v nepriaznivom období neustálych
bojov medzi prívržencami reformácie a protireformácie. Thurzovci šírili na Orave
protestantizmus, za ich vlády boli všetky farnosti na Orave evanjelické. Poddaní boli
povinní platiĢ dane, opravovaĢ hrad, nosiĢ listy, dávaĢ dary, kožušiny a v þase vojny
bojovaĢ pod vedením zemepána.
 V úrade používali Klinovskí obecnú peþaĢ. V poli peþatidla sa nachádzala košatá lipa na pažiti s koreĖmi. Po obvode bol kruhopis
SIGILLUM POSS: KLIN AD NAMESTOVO – peþaĢ obce Klin pri
Námestove. PeþaĢ bola totožná so znakom /erbom/ obce.
 V 18.storoþí valaské práva zanikli a podmienky pre chov oviec
sa zhoršili, keć obec prišla o pasienky. Prírodné podmienky priali
pestovaniu Đanu a výrobe plátna, a tak sa Klin pretvoril na typickú plátennícku dedinu.
Plátno tkali aj muži na širokých sliezskych krosnách a predávali ho na vzdialených
zahraniþných trhoch. Neskôr tu postavili mangeĐ a farbiareĖ na plátno. V roku 1715 tu
žilo 240 obyvateĐov v 48 domoch. Obyvatelia sa okrem plátenníctva venovali aj chovu
dobytka, drevorubaþstvu, pltníctvu a šindliarstvu. Rast obce pokraþoval do roku 1828,
potom sa zastavil a zaþal klesaĢ z dôvodu morovej epidémie a vysĢahovalectva. Chudoba
vyháĖala Đudí z dediny, sĢahovali sa za prácou do Ameriky þi Budapešti. Cirkevne obec
patrila do Námestova, potom sa stala filiálkou Zubrohlavy.
 Poþas 1.svetovej vojny muži museli narukovaĢ a hospodárstva bez gazdov postupne
upadali. Hmotnú biedu zväþšovali nútené rekvirácie dobytka a sena pre armádu. VeĐa
životov si vyžiadala aj epidémia chrípky tzv. španielky. Rozpad Rakúsko-Uhorskej
monarchie aj obyvatelia Klina privítali s radosĢou. Videli v tom koniec dlhotrvajúceho
strádania i maćarizaþného útlaku. Postupne v obci ožívala kultúrna i národná þinnosĢ.
V roku 1922 tu bola založená Jednota Orla, ktorá mala 126 þlenov a poriadala fašiangové
zábavy, divadelné predstavenia, spevohry. Medzníkom v þinnosti spolku bola výstavba
spolkového domu – Orlovne, kde sa konali divadelné predstavenia. Od roku 1922
fungoval v obci aj dobrovoĐný hasiþský spolok. Poþas svetovej hospodárskej krízy
odchádzajú robotníci do francúzskych a belgických baní, ale aj do Ameriky a Kanady.
Vplyvom vojny sa citeĐne zhoršilo aj postavenie drobných roĐníkov. Hrôzy 2. svetovej
vojny pocítili obyvatelia aj na vlastnej koži, v okolí dediny sa frontová línia držala
9 týždĖov. Ustupujúci nemeckí vojaci brali v obci kone, dobytok, rabovali.

Mnohí vojaci sa už domov nevrátili, alebo sa vrátili s trvalými následkami. Po vojne
znaþnú pomoc hornej Orave venovala Komisia pre pomoc vojnou postihnutým krajom.
Okrem priamej finanþnej pomoci bolo najbiednejším obyvateĐom prideĐované šatstvo,
potraviny a deti boli kvôli šíriacemu sa brušnému týfusu umiestĖované v ozdravovniach.
 Od zaþiatku 50-tych rokov sa v obci postupne rozširovala výstavba rodinných domov,
poþet obyvateĐov stúpol na 1130. Kultúrny život organizovala Osvetová beseda, ktorá
poriadala aj mnohé divadelné predstavenia.
Každý týždeĖ sa v KD premietal film.
V dolnej þasti obce bola postavená nová
autobusová zastávka, svojpomocne sa stavali gravitaþné vodovody. V ćalších
rokoch bol vybudovaný miestny rozhlas,
obchodný dom a bola dokonþená elektrifikácia. V obci prosperovala prevádzka so
stolárskou dielĖou, zámoþníckou dielĖou
a þistiarĖou obilia. Informácie sa obþanom poskytovali aj prostredníctvom dedinských
novín Hlas Klina.
 V 70-tych rokoch bol opravený KD a zaþalo sa s výstavbou ihriska, ciest a úpravou
potoka. V obci fungoval jeden obchod so zmiešaným tovarom, pošta, pohostinstvo
s vývarovĖou pre dôchodcov. Poþas sþítania Đudí a domov bolo v Kline v roku 1980
napoþítaných 1921 trvalo bývajúcich obyvateĐov a 375 obytných domov. Primeraná
pozornosĢ sa venovala aj údržbe cirkevných stavieb – oprava kostola a výstavba Domu
smútku. Do užívania bol daný celoobecný vodovod. V oblasti športu mala vedúcu úlohu
TJ Tatran Klin, okrem futbalu bol založený aj stolnotenisový oddiel, organizovali
sa rôzne turistické podujatia. Medzi aktívne kultúrne spolky patrili: Miestna organizácia
SZCH, ýSýK, SZŽ, DobrovoĐný zväz požiarnej ochrany þi poĐovnícke združenie.
 Po revolúcii došlo k zmenám nielen vo funkcii starostu a OZ, ale obec postupne
nadobúdala moderný ráz. Prispel k tomu aj nový lyžiarsky vlek, nový kostol, kanalizácia.
 V súþasnosti sa obec rozprestiera na 1278 ha, žije v nej
2212 obyvateĐov. Turisti môžu navštíviĢ lyžiarsky vlek,
bežecké trate, turistickú trasu na Vahanov, sochy
Krista a pápeža Jána Pavla II. na Grape.

 K významným rodákom patrili: 

František Skyþák ml. (1899-1945) - filozof , pedagóg,
cirkevný dejateĐ.
František Skyþák ( 1870- 1953)- politik a podnikateĐ.
František Skyþák (1824-1881) – obchodník s plátnom a
zakladateĐ kúpeĐov Slaná Voda.
Pavol Olexík (1801-1878) – lekár, botanik, meteorológ.

STRUýNÉ DEJINY ŠKOLSTVA
 Prvú obecnú školu tu postavili v roku 1834, uþiteĐom bol J. Szécsányi, ktorý vykonával
aj funkciu organistu v kostole. Školská dochádzka bola veĐmi slabá, veĐa detí nechodilo
do školy kvôli poĐnohospodárskym prácam. Nakoniec sa prijalo rozhodnutie, že
chudobné školopovinné deti budú oslobodené od školskej dochádzky do 15.októbra.
Na zaþiatku 20. storoþia bol fyzický stav školy nevyhovujúci, bolo navrhnuté postaviĢ
novú školskú budovu. Pre nedostatok finanþných prostriedkov sa urobili len najnutnejšie
opravy, vymenila sa dlážka a opravila strecha. Školský inšpektor doporuþoval riešiĢ tento
problém poštátnením školy. Argumentoval, že štát by prevzal celý vecný náklad a obec
by sa zbavila toho bremena. Školská stolica nechcela o tomto návrhu ani poþuĢ, aj rodiþia
maćarskej štátnej škole nedôverovali. V roku 1908 tu bola zriadená aj druhá trieda.
 V roku 1925 bolo zaznamenané: „
Obec má školu, ktorá sa þoskoro
zrúca.“ Projekt na jej výstavbu dal
vyhotoviĢ starosta obce Ján Heretík,
náklady predstavovali 28 000 Kþs.
VzhĐadom na mäkký podklad a nutné
spevĖovacie práce sa stavba predražila
o ćalších 40 000 Kþs.

 S výstavbou sa zaþalo v auguste 1926
na mieste starej školy. Práce trvali do októbra 1927, kolaudácia sa uskutoþnila
v novembri a posviacka v decembri 1927.
Poþas výstavby sa vyuþovalo v prenajatých priestoroch Johany Kravákovej. Škola bola
jednoposchodová s dvoma uþebĖami a dvoma bytmi pre uþiteĐov. Nárast školopovinných
detí spôsobil, že už v roku 1931 zriadili doþasnú tretiu triedu.
 Po druhej svetovej vojne
navštevovalo školu
176 žiakov, za-delení
boli do 4 tried. Staršie
roþníky nav-števovali
Meštiansku školu v
Námestove.
V roku 1957 stále
fungovala 5- triedna
národná škola. Roþníky 6.-9. dochádzali
do Stred-nej školy
v Zubrohlave.

POLSTOROýIE NAŠEJ ŠKOLY
 Koncom 50-tych rokov sa zaþalo intenzívne uvažovaĢ o výstavbe novej školy. Problémy
v dochádzke stále ovplyvĖovali sezónne práce na poliach, na jar a v jeseni sa vždy
výrazne zhoršovala. V roku 1961 ju navštevovalo 192 žiakov. Uþitelia boli zaĢažovaní
agitáciami do JRD, pomáhaním pri organizácii volieb a zúþastĖovali sa takmer na
všetkom verejnom pohybe v obci. Výrazne sa pociĢoval nedostatok vhodných priestorov.
 Výstavba novej budovy sa odkladala z roka na rok, dokonþená bola v roku 1962, avšak
ešte v roku 1963 boli odstraĖované kolaudaþné chyby na jej budove. Do budovy školy
bola premiestnená aj knižnica a organizovali sa v nej rôzne kultúrne i športové podujatia.
V školskom roku 1969/70 ZŠ navštevovalo 317 žiakov v 13 triedach, 4 triedy
sa vyuþovali popoludní. Chýbali priestory pre kabinety a hodina TV prebiehali na chodbe
budovy školy. V roku 1965 bola zriadená jednotriedna materská škola pre 30 detí, ktorá
venovala pozornosĢ deĢom v predškolskom veku.
 V školstve boli aj v prvej polovici 70-tych rokov problémy so školskou dochádzkou.
Školu navštevovalo okolo 300 žiakov. RiaditeĐom bol Jozef Prišþák, ktorý zároveĖ
vykonával funkciu správcu Osvetovej besedy v Kline. Existujúcu MŠ navštevovalo 25
detí a pre veĐký záujem sa v roku 1974 rozhodlo o výstavbe novej budovy, kolaudácia
prebehla v roku 1977.
 Novembrová revolúcia 1989 postupne priniesla aj zmeny do oblasti školstva, hĐadali sa
nové didaktické a výchovné riešenia, ako zlepšiĢ priestorové podmienky pre kvalitné
vyuþovanie a šport. Po dlhých rokoch þakania bola nakoniec v roku 2002 pristavená k ZŠ
nová telocviþĖa.
 VzhĐadom na stúpajúci poþet žiakov, aj kvôli vyuþovaniu na dve zmeny, sa roku 2003
zaþalo s nadstavbou ZŠ. V ćalších rokoch sa rekonštruovali a modernizovali školské
budovy. Pretrvávajúce priestorové a kapacitné problémy ZŠ s MŠ a za úþelom
skvalitnenia vyuþovacieho procesu sa v júni 2009 zaþalo s nadstavbou MŠ a v septembri
2009 s prístavbou a zateplením budovy ZŠ. CieĐom bolo daĢ interiérom tried a kabinetov
novú tvár, zmodernizovaĢ kotolĖu na ústredné kúrenie biomasou. Výmena okien
a koneþná vonkajšia fasáda budovy bola ukonþená v roku 2010 z dotácií európskych
fondov.
 Dnešná vonkajšia moderná podoba ide ruka v ruke s najnovším materiálno-technickým
vybavením,ktoré pomáha zefektívĖovaĢ vyuþovací proces.









PERLIýKY ZO ŠKOLSKEJ KRONIKY
1961/62
Koncom júna boli usporiadané dva školské výlety autobusom, jeden celodenný do Oravského
Podzámku, Nižnej a na Oravskú priehradu loćou a druhý do Demänovskej jaskyne.
1962/63
Pionieri a žiaci tunajšej školy sa zapojili do
zberu starých handier, ktorú vypísali Zberne
surovín. Naši žiaci obsadili 5.miesto,
nazbierali 15kg handier a získali odmenu
500Kþs.
1964/65
V priebehu školského roka bol prevádzaný
nácvik žiakov na III. Spartakiádu.
V roþníkoch 6.-9. nacviþovali chlapci
i dievþatá, následne sa zúþastnili vystúpenia
v Námestove i okresnom meste Dolnom Kubíne.
1966/67
V priebehu roka tu pracovali viaceré krúžky: napr. Šikovné ruky, zdravotnícky, recitaþný,
divadelný, prírodopisný a turistický krúžok.
1968/69
V tomto školskom roku bolo potrebné venovaĢ veĐkú pozornosĢ konsolidácii pomerov politiky
v našej republike. V našej škole neboli také prípady, žeby sa bol niekto usiloval rozbíjaĢ stranu,
rozvracaĢ štát. VzĢah k ruskému jazyku bol tiež dobrý a v priebehu roka sa ešte upevĖoval.
1970/71
Žiaci 6.-9. roþníkov sa zúþastnili 5 dní brigády pri zbere zemiakov na Štátnych majetkoch
v Námestove. Poþet žiakov bol dosĢ vysoký, lebo doma už mali zemiaky vykopané.
1972/73
2. októbra sa žiaci z príležitosti DĖa þsl.
armády zúþastnili besedy so s. podplukovníkom
Hruškom. Zaujímali sa o život našich vojakov,
o boje v 2. svetovej vojne a o karpatskodukliansku operáciu. Z príležitosti 55. výroþia
VOSR sa uskutoþnila beseda s úþastníkom
VOSR s. Pitákom, obþanom Klina. Hovoril
žiakom o bojoch a hrdinstve sovietskeho Đudu.
1974/75
DĖa 10. apríla bola na poþesĢ XV. Zjazdu KSý
vyhlásená „Sobota pracovnej cti“. Naši pionieri si plnili záväzky, pracovali pri úprave okolia
školy, vysádzali stromþeky, budovalo sa doskoþisko, zbieral sa železný šrot i lieþivé bylinky.
Celkovo odpracovali 400 hodín.

1975/76
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 7. triedy v poþte 39 zúþastnili lyžiarskeho výcviku v Kline
v ġaskovke, kde bolo dosĢ snehu a priaznivé podmienky. 2 dni boli žiaci aj na Slanej vode, kde
si overovali na vleku poznatky získané v pretekoch.
1978/79
Na škole dobre pracuje Klub medzinárodného priateĐstva. ýlenovia klubu si dopisujú najmä
s pioniermi zo ZSSR. Navzájom si vymieĖajú dopisy a rôzne darþeky, ktoré sú umiestnené na
školskej výstavke.
1980/81
11.septembra navštívil našu školu s. A. Sojþák, vedúci školského dozoru ONV – odboru školstva
v DK. Kontroloval, ako je škola pripravená na prácu v novom šk. roku. Prezrel si školské plány,
budovu školy, rozvrh. Tematická inšpekcia
nakoniec dopadla uspokojivo.
1982/83
1.septembra sa otvorili brány našej školy,
školský rok sa zaþal slávnosĢou, ktorej sa
zúþastnili zástupcovia MNV, žiaci si
vypoþuli aj prejav ministra školstva
v rozhlase. Pionieri privítali aj prváþikov
a obdarovali ich kytiþkami kvetov a malými
darþekmi.
1984/85
V tomto šk. roku sme v oblasti materiálno-technického zabezpeþenia školy uskutoþnili: opravu
školskej studne a jej vyþistenie, nastriekanie celej budovy zvonku, inštaláciu hromozvodov,
dokonþenie opravy strechy, vybudovanie uþiteĐskej knižnice a kabinetov.
1987/88
Pod vedením s. riaditeĐa SrogoĖa a za pomoci
Štátnych majetkov v Námestove bol
v blízkosti školy založený ovocný sad, kde
bolo vysadených 100 ks ovocných stromov
a kríkov.
1990/91
V roþníkoch 1.- 4. prospelo všetkých 149
žiakov. Na druhom stupni prospelo 138
žiakov, 10 žiakov robilo opravné skúšky, 2
žiaci neprospeli, þo þiní 1,35%.
1991/92
V tomto šk. roku sa rozšírili priestory pre vzdelávanie. Budova bývalej 1. MŠ prešla pod správu
ZŠ, þím sa odstránilo popoludĖajšie vyuþovanie. Žiaci boli zadelení do 16 tried.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
 ZŠ s MŠ Klin je škola s vlastnou právnou subjektivitou, ktorú tvoria roþníky 1. – 9.
v poþte 320-350 žiakov.
 Nachádza sa v nej 18 kmeĖových uþební a špeciálne uþebne vybavené dataprojektormi
a interaktívnou tabuĐou na vyuþovanie odborných predmetov: fyziky a chémie, cudzích
jazykov, žiacka kuchynka, multimediálna uþebĖa a telocviþĖa:

 SúþasĢou školy sú aj výdajná školská jedáleĖ, šatne a oddelenie ŠKD:

 V budúcnosti sa plánuje dobudovaĢ uþebĖa na vyuþovanie technickej výchovy, chceme
zväþšiĢ priestory žiackej a uþiteĐskej knižnice, ako aj upraviĢ exteriér vybudovaním
multifunkþného ihriska s oddychovou zelenou zónou.

PERSONÁLNE OBSADENIE ZŠ S MŠ
 Pedagogický zbor ZŠ :
Mgr. Alexandra JaĖáková - riaditeĐka

Mgr. Katarína Lipiaková - triedna uþiteĐka I.B

Mgr. Mária Klinovská – zástupkyĖa 1.stupeĖ

PaedDr. ďudmila Matisová - triedna uþiteĐka V.A

Mgr. Branislav Podhajský– zástupca 2.stupeĖ

Mgr. Anna Mikulová – uþiteĐka Rj

Bc. Ingrid BaĐáková - triedna uþiteĐka IV.B

Mgr. Janka Mikušová - triedna uþiteĐka VII.A

Mgr. Iveta Brišová – uþiteĐka Sj

Mgr. Renáta Prisažná - triedna uþiteĐka I.A

Mgr. Viera Cudzišová – uþiteĐka Nv

Mgr. Adriana Revajová - triedna uþiteĐka II.A

Ing. Valéria Gracíková - triedna uþiteĐka VII.B

Mgr. Anna RomaĖáková - triedna uþiteĐka VI.B

Mgr. Anna Hesková - triedna uþiteĐka VIII.B

Mgr. Miroslav Tarþák – uþiteĐ Inf.

Mgr. Andrea Hrubjáková - triedna uþiteĐka III.B

Mgr. Dana Úradníková - triedna uþiteĐka II.B

Mgr. Anna Huráková - triedna uþiteĐka VI.A

PaedDr. Katarína Viludová- triedna uþiteĐka III.A

Mgr. Martina Jandeková -triedna uþiteĐka IX.B

Mgr. Jana Vonšáková - triedna uþiteĐka V.B

Mgr. Jana JendroĐová - triedna uþiteĐka IV.A

Ing. Daniela Závodná - triedna uþiteĐka VIII.A

Mgr. Daniela Klokoþíková - triedna uþiteĐka IX.A

Súþasný uþiteĐský kolektív ZŠ:

 Pedagogický zbor MŠ :
zástupkyĖa MŠ : Mgr. Iveta Ferancová
uþiteĐky: Bc. Eva Jagelková, Bc.Viera Katráková, Mária Schniererová, Emília Simanová,
Viera Volfová, Mgr. ďubomíra Gáborová, Mgr. Katarína Veþerková



 Nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ:
ď. Luková – upratovaþka

K. Svetlošáková - kuchárka

M. Klozíková – upratovaþka

J. Lajda – kuriþ

M. Bahledová – vedúca ŠJ

D. Svetlošáková – upratovaþka

A. Svetlošák – školník

O. Prisažná - kuchárka

M. Sroková - kuchárka

E. Mokošáková - ekonómka

PROJEKTY A AKTIVITY
Naša škola sa zapojila do viacerých dlhodobých i jednorázových projektov:













Otvorená škola : INFOVEK
Otvorená škola : ŠPORT 2003-2007
„Športuj s nami za lepšou kondíciu“, „Šport pre všetkých, šport pre radosĢ“
Elektronizácia školskej knižnice a zariadení školského stravovania
Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ, „Nech cudzí jazyk nie je cudzí“
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ
Eko projekt –separovanie odpadu
Danone – mlieþna liga, Školský mlieþny program, Školské ovocie a zelenina
ýistá obec
 Nádej pre všetkých
Správaj sa normálne
 Oswienþim 2004
Knihy školám
 DielĖa umelcov
Spoloþne pre deti

Poþas školského roka sa organizujú rôzne podujatia a aktivity:
 Besedy: rôznorodé témy: zdravé stravovanie, sexuálna výchova, regionálne povesti,
ochrana životného prostredia, dopravná výchova, právny poriadok...
 Besiedky a posedenia – vianoþná , mikulášska, novoroþná kapustnica
 Oslava významných dní – kultúrne podujatia ku DĖu matiek, DeĖ dôchodcov, DeĖ detí,
DeĖ vody, DeĖ Zeme, DeĖ eura, DeĖ uþiteĐov, DeĖ knihy...
 Zbery : papiera, tetrapakov, plechoviek, bateriek, pomaranþovej kôry, železného šrotu...
 Iné akcie: školský ples, maškarný ples, vianoþné trhy, charitatívne zbierky, tradiþné
remeslá, triedne veþierky, Noc s Andersenom, exkurzie, školské výlety, divadelné
predstavenia, výchovné koncerty, aktivity zamerané na protidrogovú prevenciu...
 Športové podujatia : lyžiarsky a plavecký výcvik, turnaje v šachu, futbale, floorbale,
atletika, úþelové cviþenia...
 Školský þasopis
Na škole vychádza školský þasopis Klingáþik, ktorý pripravujú žiaci z Redakþného
krúžku pod vedením p. uþ. M. Jandekovej.
 Školský parlament
Zástupcovia tried prezentujú svoje návrhy a pripomienky na pôde školského parlamentu,
ktorý vedie p.uþ. D. Klokoþíková
 Záujmové útvary
VoĐný þas po vyuþovaní môžu naši žiaci tráviĢ v rôznych krúžkoch, ktoré rozvíjajú ich
tvorivosĢ i schopnosti pod vedením skúsených pedagógov:
Varenie – p. K. Adamþíková
Poþítaþový – p.uþ. M. Jandeková
Športové hry – p.uþ. I. BaĐáková
Anglický jazyk – p.uþ. J. JendroĐová
Matematický 8 – p.uþ. A. Hesková
Výtvarný – p.uþ. A. RomaĖáková
Šikovníþek – p.uþ. A. Hrubjáková
Futbalový – p. uþ. M. Tarþák
Floorballový – p.uþ. A. Huráková
Spevácky – p.uþ. J. Vonšáková
Konverzácia v Aj – p.uþ. D. Závodná

FOTOGALÉRIA ŠKOLSKÝCH PODUJATÍ

ÚSPECHY V SÚġAŽIACH za posledných 15 rokov
Školský rok

súĢažiaci

súĢaž

miesto

kolo

1997/98

D. JadroĖová

Olympiáda AJ

1.

OK

D. JadroĖová

Olympiáda AJ

2.

KK

D. Lipiaková

Olympiáda SJ

1.

OK

D. JadroĖová

Hviezdoslavov Kubín

1.

OK

st. aj ml.žiaci

Minifutbal

3.

OK

M. Hrubjak

Žiacka latka

2.

OK

J. Svetlošák

SúĢaž v streĐbe

1.

OK

1.

OK

ZŠ

1998/99 D.

1999/2000

ďahkoatletická bežecká liga, Bežecké lyžovanie

D. JendroĐová, D. Kviatková

Štafeta v behu na lyžiach

3.

MSR

JadroĖová

Olympiáda AJ

1.

OK

D. JadroĖová

Olympiáda AJ

2.

KK

M. Hrubjak

Žiacka latka

1.

OK

dievþatá

Vybíjaná

2.

OK

chlapci

Vybíjaná

3.

OK

st.žiaci

Minifutbal

2.

OK

ZŠ

ďahkoatletická liga

2.

OK

ml.žiaþky

ďahkoatletická liga

1.

OK

Š. PeĖák

Bežecké lyžovanie

1.

OK

ď.Siman

Šaliansky MaĢko

3.

OK

D. JadroĖová

Olympiáda AJ

1.

OK

M. Blažeková, V. Borová Projekty Aj „ Naša obec“

cena poroty

OK

M. Majchrová

Miniplayback show

3.

OK

M. Klozik

Leonardo

1.

MK

žiaþky 7.roþníka

Žiješ len raz...

3.

OK

ml.žiaþky

Vybíjaná

1.

OK

st.žiaci

Minifutbal

1.

OK

A.Huráková

CezpoĐný beh

1.

OK

st.dievþatá

ďahká atletika

2.

OK

M. MuroĖová, A. Kubalová

Bežecké lyžovanie

1.

OK

2000/01

Š. PeĖák, T. Luka

Bežecké lyžovanie

1.

OK

M. PeĖák

Matematická

1.

OK

M. Laššáková

Hviezdoslavov Kubín

1.

OK

st.žiaþky

CezpoĐný beh

2.

OK

M. Matušák

Žiacka latka

1.

OK

J.Tylková

Žiacka latka

2.

OK

S.Svetlošáková,T.Luka, M.Volfová OL v behu na lyž.

1.

OK

M. PeĖák, K. Svetlošáková, J. Bugaj

2.

OK

K.KosmeĐová, Š. PeĖák

3.

OK

1.

OK

ml.žiaþky aj naml. žiaþky Bežecká liga

3.

OK

ml.žiaþky

MO v atletike

3.

OK

M.JadroĖová

Leonardo

3.

MK

3.

RK

S.Svetlošáková, M. Habláková

2001/02

OL

ďahká atletika

Dejepisná súĢaž o Oravskom hrade

2002/03

dievþatá

Minifutbal

1.

RK

dievþatá

CezpoĐný beh

1.

OK

ml.chlapci

Atletický štvorboj

1.

OK

st. ml. žiaþky a ml.žiaci

Atletika

3.

OK

E. Košútová

Geografická OL

1.

OK

L. Mešková, D. Jašicová, T. Kviatková

3.

RK

K. Tomaštíková

Literárne zrkadlo

3.

OK

V. Borová

Literárne zrkadlo

3.

OK

ZŠ

Hodnotenie škôl okresu

3.

OK

st.,ml.žiaci, st.žiaþky

Bežecké lyžovanie

1.

OK

K. KosmeĐová, K. Svetlošáková, Atletika

1.

OK

A. Franþák, S. Svetlošáková

Atletika

1.

OK

F. Adamþík, M. Matušák

Atletika

2.

OK

J. Bugaj, M. Matušák, M. Pisarþík CezpoĐný beh

1.

OK

S. Svetlošáková, K. Svetlošáková, K. KosmeĐová CB

1.

OK

ml. žiaþky

1.

OK

P.Prisažná, Z. Nováková, SúĢaž hliadok mladých zdravotníkov

Atletický štvorboj

M. Hablák, K. KosmeĐová

2003/04

2004/05

2005/06

Bežecké lyžovanie

1.

OK

Minifutbal

1.

OK

Minifutbal

1.

KK

M. Matušák

Žiacka latka

1.

OK

M. Matušáková

Žiacka latka

2.

OK

J. Katrák

Geografická OL

1.

OK

B. KotúĐ

Geografická OL

3.

OK

ZŠ

Superchyty

1.

Žiaci 1.stupĖa

Fotografická súĢaž

J. Katrák

Pytagoriáda

1.

OK

J. Katrák

Matematická OL

1.

OK

J. Katrák

Geografická OL

1.

OK

J. Katrák

Geografická OL

3.

KK

žiaci 9.roþníkov

Monitor 9

D. Klozik

Atletický štvroboj

1.

OK

R.Bugajová

Beh do vrchu

1.

OK

D. Svetlák,

Beh do vrchu

2.

OK

E. KosmeĐová, K. Svetlošáková

Beh do vrchu

3.

OK

L. KosmeĐová, D.Klozik

Vianoþná žiacka latka

1.

OK

M. Borovjak

Vianoþná žiacka latka

2.

OK

K. Svetlošáková

Vianoþná žiacka latka

3.

OK

L.. KosmeĐová , M. Hablák, J. Bugaj Bežecké lyžovanie

1.

OK

M.Katrák

Pytagoriáda

2.

OK

J. Katrák

Archimediáda

2.

OK

J. Katrák

Geografická OL

1.

OK

ml.žiaþky

Atletický štvorboj

1.

OK

ml. žiaþky aj st. žiaþky

Bežecké lyžovanie

1.

OK

st.žiaþky

Jednota cup

1.

OK

ml.žiaþky

Atletika

2.

OK

R. Bugajová, M. KosmeĐ

Štafeta

2.

OK

st.žiaþky

CezpoĐný beh

3.

OK

cena poroty

OK

1. región Horná Orava, 2. región Orava

2006/07

2007/08

st.žiaþky

Atletika

3.

OK

ml.žiaþky

Vybíjaná

3.

OK

M. Blaškoviþ

Skok do diaĐky

1.

KK

L. KosmeĐová

Skok do výšky

2.

KK

B. Katráková

Štúrov Zvolen

3.

KK

D. Laššáková,E.Matušáková, D.Litváková Dejepisná súĢaž

1.

OK

P. Kviatek

Šaliansky MaĢko

3.

OK

R. Bugajová

CezpoĐný beh

3.

OK

ml. žiaþky

CezpoĐný beh

2.

OK

chlapci

LM MC Donald Cup

3.

OK

M.Gurová

Žiacka latka

1.

OK

L.KosmeĐová

Žiacka latka

2.

OK

M. Matušák

Žiacka latka

2.

OK

D. Klozík

Oravská latka

1.

OK

M. Matušák

Oravská latka

3.

OK

chlapci

Štafeta

1.

OK

dievþatá

Štafeta

3.

OK

M.Lajda

Beh na 60m

2.

OK

D. Kobyliak

Beh na 60m

3.

OK

J. Katrák

Geografická OL

3

OK

H. Beþárová

Matematická OL

1.

OK

D.Laššáková

Poznaj a chráĖ

3.

OK

E. Matušáková

Hviezdoslavov Kubín

2.

OK

J. Katrák

Leonardo

3.

MK

ZŠ

Školský þasopis

3.

RK

M.Gurová

Skok do výšky

2.

OK

T. Svetlák

Skok do výšky

3.

OK

st.žiaþky, st. žiaci aj st. žiaþky

Malý futbal , Hádzaná

2.

OK

M. JadroĖ

Beh na 60m

2.

OK

P. Bartkoviak

Beh na 60m

3.

OK

M. Bištiak

Vrh guĐou

2.

OK

2008/09

2009/10

V. Laššáková

Hod do diaĐky

3.

OK

K. JadrĖáková

Kriket

3.

OK

ZŠ Klin

Kinderiáda

2.

RK

M. JadroĖ

Atletický štvorboj

3.

OK

P. Kviatek

Rozprávkové vretienko

G. Mokošáková

Dejepisná OL

1.

OK

A. Jašica

Dejepisná OL

2.

OK

M. Gurová

Dejepisná OL

3.

OK

Kolektív 8.A triedy a T. Šatan

Detský þin roka

cena poroty

OK

nominovaný skutok

ml.žiaþky Z. Blažeková, K. Kraváková Atletika

2.

OK

ml.žiaci, /P. Bartkoviak, P. Kršák/

3.

OK

st.žiaþky/E. KosmeĐová/

Atletika

3.

OK

st.žiaþky , ml. žiaþky

Štafeta

2.

OK

st. žiaci aj st. žiaþky

Hádzaná

2.

OK

ZŠ Klin

Florbal

2.

OK

R. Galþík a M. Gurová

Vianoþná latka

2.

OK

G. Mokošáková

Hviezdoslavov Kubín

2.

OK

G. Mokošáková

Olympiáda SJ

M. Gurová

Matematická OL

2.

OK

A. Jašica

Dejepisná OL

2.

OK

P. Kviatek

Dejepisná OL

1.

OK

K. Veþerková

Slávik Slovenska

2.

OK

A. Klinovská

Slávik Slovenska

2.

OK

P. Kviatek

Šaliansky MaĢko

F. Klinovský

Geografická OL

1.

OK

M. Mikundová, S. Gura

Rok kĖazov

1.

DS

J. Mešková, M. Králiková,

Poznaj svoju farnosĢ

1.

DS

cena poroty

cena poroty

OK

OK

D. Baculáková, B. Prisažná
M. JadroĖ, M. JendroĐová

Ilustrácie do knihy Povesti spod PiĐska

st.žiaþky

Florbal Orion cup

1.

OK

M. Ptaþin

Atletika

3.

OK

2010/11

2005-2011

B. Bahledová

Beh na 60m

2.

OK

F. Klinovský

Dej, Geo a Mat OL

3.

OK

A. Jašica

Chemická OL

3.

OK

A. Jašica

Pytagoriáda a Dej OL

2.

OK

L.Luková

Pytagoriáda

3.

OK

V. Jašicová

Biblia oþami detí

3.

OK

P. Kviatek

Hviezdoslavov Kubín

3.

OK

J. Mešková, M. Králiková,

IQ olympiáda

3.

OBK

M. Tomaštíková, P. Kviatek

IQ olympiáda

3.

OBK

D. Baculáková, M. Mikundová,

Život sv. Cyrila a Metoda

1.

DS

M. Králiková, J. Mešková

Život sv. Cyrila a Metoda

1.

DS

st.žiaþky

Malý futbal

1.

OK

st.žiaþky

VeĐký futbal

3.

OK

st.žiaþky

Floorball

1.

OK

chlapci aj dievþatá

Štafeta

3.

OK

N. Pajtová

Beh na 60m

2.

OK

P. Kovalþík

Skok do diaĐky

3.

OK

D. Tomaštík

Beh na 300m

3.

OK

dievþatá

Dilong liga

3.

OK

M. Lajda

Vianoþná latka

1.

OK

ZŠ

Detský þin roka

ocenenie Škola dobrých skutkov

/použité skratky: OK = okresné kolo, KK = krajské kolo, MK = medzinárodné kolo, MS = Majstrovstvá Slovenska,
DS = diecézna súĢaž, OBK = oblastné kolo, RK = regionálne kolo, OL = olympiáda/

... Za týmito úspechmi sa skrýva talent a dôkladná príprava menovaných žiakov, ale aj
kvalitná práca uþiteĐov, ktorí si zaslúžia uznanie a vćaku. Svojimi dosiahnutými
výsledkami všetci spolu šírili dobré meno našej školy i obce...

DIPLOMY A OCENENIA

















ZŠ V PREMENÁCH ýASU

MOJE SPOMIENKY NA PÔSOBENIE VO FUNKCII RIADITEďA ŠKOLY

Funkciu riaditeĐa školy som zaþal vykonávaĢ po konkurze od
septembra 1992 až do roku 2001. Mnohí kolegovia pred nástupom
ma od tejto práce odrádzali, priþom aj vyjadrovali urþité náznaky. Po
nástupe sa niektoré aj potvrdili: špecifické jednania rodiþov, vzĢahy
v dedine zviazané, každý je s každým rodina, kolektív uþiteĐov –
všetci dochádzajúci, ani jeden nepochádzal z Klina, všetko ženský
kolektív- iba kuriþ – muž. Ale podobne to bolo a doposiaĐ je aj na
iných školách.
Žiariace oþi detí a nadšenie pre prácu zo strany uþiteĐského kolektívu a vedenia obce,
predovšetkým pána starostu Karola Lipjaka, mi dodávali silu prekonaĢ všetky prekážky. VeĐa
práce si vyžadovala dennodenná údržba troch školských budov, úpravy okolia a plotov škôl.
Dokázali sme aj napriek nedostatku financií vybudovaĢ asfaltové ihrisko s atletickou dráhou, þo
nám závideli aj okolité školy. Materiálne starosti vystriedala radosĢ z dosiahnutých úspechov
žiakov v rámci okresu v literárnych, matematických a predovšetkým športových súĢažiach. Nedá
mi nespomenúĢ spoluprácu pri tvorbe a þinnosti Školského športového strediska bežeckého
lyžovania, predovšetkým zapáleného nadšenca pre tento šport pána Štefana PeĖáka a náš hádam
najväþší úspech : bronzové medaily v súĢaži družstiev - dievþat na majstrovstvách Slovenska.
Plány na ćalšiu výstavbu školy, ktoré boli uložené v skrinke v riaditeĐni – nedostatok finanþných
prostriedkov hatil ich realizáciu. Až neskôr, po piatich – šiestich rokoch, po mojom odchode,
sa tieto plány napĎĖali. Keć vidím, ako sa to všetko zrealizovalo, ako sa budova školy
prepracovala do dnešnej krásnej podoby, aj mi je Đúto, aj trochu závidím, že som to nestihol
zrealizovaĢ sám.
Aj tak sa teším a vyjadrujem obdiv nad touto krásnou budovou- zrealizovalo sa veĐa, veĐa práce
a úsilia - držím palce a teším sa, ak to bude celé podĐa projektu dokonþené. Deti z Klina si takú
krásnu školu zaslúžia.
Bolo to obdobie neustálych zmien v riadení školstva zo strany štátu. Napriek všetkým
Ģažkostiam a prekážkam si na toto obdobie s radosĢou spomínam, popasoval som sa
s ponúknutou príležitosĢou presadiĢ iný štýl vedenia školy. Vykonali sme v spolupráci
s nadšenými rodiþmi, vedením obce, ako aj s kolektívom uþiteĐov kus dobrej práce, za þo im
skutoþne patrí vćaka.

Mgr. Anton Horský
bývalý riaditeĐ školy

JE ýAS SPOMIENOK...
„Postoj, chvíĐa, si krásna“ – ani tieto slová básnika nedokázali
zastaviĢ þas, ktorý neúprosne letí. Nastal þas spomienok...
Písal sa rok 1962, deĖ 1. september. V tento deĖ sa otvorila brána
novej školy v Kline pre roþník 1. – 9.,aby prijala do svojho náruþia žiakov
Klina a tiež nový pedagogický zbor.
Škola bola pekná, s triedami plnými slnka, s kabinetmi, s odbornou uþebĖou na vyuþovanie fyziky a chémie. Pedagogický zbor bol zložený prevažne z mladých Đudí, ktorí boli
odhodlaní využiĢ svoje schopnosti, aby rozsievali semienka poznania a vedomostí do hlaviþiek
svojich žiakov. Mladé kolegyne a kolegovia ochotne prijímali rady od skúsených pedagógov,
akými boli p. uþiteĐky: Anna Naništová, Agnesa Svetlošáková, Margita ZimaĖová. Naše vzĢahy
v kolektíve boli založené na vzájomnej úcte, nepoznali sme povýšenosĢ, egoizmus. Na þele
pedagogického kolektívu stál skúsený pedagóg, ktorý do Klina prišiel aj s rodinou z východného
Slovenska, p. riaditeĐ Jozef Prišþák a funkciu zástupcu riaditeĐa vykonával p. Jozef Škunta,
ktorého po roku vystriedal mladý pedagóg p. Imrich Ivan. Spomínam si na nepedagogických
zamestnancov školy: na p. Angelu Krivánikovú, Agnešu Simanovú, Justínu Ondrekovú, p.
kuriþov a mnohých ćalších, ktorí sa starali o þistotu, poriadok a dobré podmienky v škole, ale aj
v jej okolí.
A akí boli žiaci? Môžem povedaĢ, že boli skromnejší, slušnejší a predovšetkým pracovitejší. Već mnohí z nich pred vyuþovaním zavþasu ráno museli ísĢ najprv napásĢ dobytok
a až potom unavení prichádzali do školy. Popoludní tiež museli pomáhaĢ rodiþom pri
poĐnohospodárskych prácach, mali málo þasu na uþenie. Preto Ģažiskom práce uþiteĐského zboru
bola práca na hodinách a spoloþne sme hĐadali cesty k duši žiaka, aby sme poznali jeho
schopnosti, vedeli ich oceniĢ a pomôcĢ mu ich rozvinúĢ.
Nezabúdali sme ani na využívanie voĐného þasu. Pracovali sme aj ako vedúci pionierskej
organizácie (ako ináþ – uþiteĐ sa väþšinou musel prispôsobiĢ dobe, þo sa deje samozrejme aj
teraz), ale aj tu sme rozvíjali žiacke talenty. V recitaþnom krúžku sa žiaci v prednese poézie
v ruskom jazyku umiestnili na popredných miestach. VeĐmi dobre pracoval divadelný krúžok,
ktorý viedli p. Imrich Ivan, zástupca riaditeĐa ZŠ, p. Jozef Škunta a p. Albín Sobota, ktorý ako
uþiteĐ výtvarnej výchovy vymaĐoval ku každému predstaveniu kulisy, a tak divadelné predstavenie mohli predviesĢ nielen žiakom, svojim rodiþom a obþanom, ale hosĢovali aj v susedných
obciach s veĐkým úspechom. So žiakmi sa nacviþovali mnohé kultúrne programy na školské
a miestne slávnosti. Išlo o recitácie, spev, hru na gitaru a mandolínu. Žiaci sa zúþastĖovali
mnohých olympiád, súĢaží ako napr. Hviezdoslavov Kubín, Puškinov pamätník, výtvarných
súĢaží a predovšetkým súĢaží v športe (plávanie, lyžovanie, atletika), alebo v streĐbe zo
vzduchovky. Na konci školského roka sme chodievali so žiakmi na výlety, spoznávali sme krásy
Slovenska a zoznamovali sa s našou históriou. V múzeách, hradoch þi kaštieĐoch našich žiakov
sprievodcovia pochvaĐovali za ich záujem a predovšetkým za disciplínu. V autobuse sme
vyspievali všetky slovenské Đudové piesne aj ruské, ktoré sa žiaci nauþili na hudobnej výchove.

Okolie školy bolo treba upraviĢ, pripraviĢ políþka pre práce na pozemku, vysadiĢ stromy,
kríky, vybudovaĢ aspoĖ provizórne ihriská, a to volejbalové a basketbalové. Týmto prácam so
žiakmi sa najviac venovali uþitelia Vendelín JuriĖák a Daniel Florek. ŽiaĐ, mnohí z nich už nie
sú medzi nami, ale spomienky na nich v srdciach a mysliach žiakov i bývalých kolegov
pretrvávajú. Venovala sa pozornosĢ aj verejnoprospešnej práci, keć sme sa zúþastĖovali na
brigádach pri zbere zemiakov na Štátnom majetku. Organizovali sa brigády na þistenie okolia
školy aj obce.
Postupne sme zriadili odborné uþebne. Jazykovú uþebĖu aj s výtvarnou výchovou
zriaćovala p. uþiteĐka Helena Náþinová. Mária Reguliová vytvorila tiež jazykovú uþebĖu spolu
s obþianskou a regionálnou výchovou, matematickú uþebĖu p. uþiteĐka Anna Hesková,
prírodovednú p. uþiteĐka Mária Lazovská. Pre roþníky 1. – 4. boli osobitné uþebne, ktoré mali na
starosti p. Eleonóra Farská a p. uþiteĐka Veronika Bajzová.
Dobrá spolupráca bola i s rodiþmi. Rodiþia si uþiteĐov vážili a uþitelia zas ich. Keć
sa uþiteĐ prešiel po obci, þi cestou k autobusu a späĢ, zastavovali ho rodiþia a pýtali sa na prospech a správanie žiakov. Vždy vedeli pripomenúĢ uþiteĐovi, aby bol na ich deti prísny, aby
sa dobre v škole uþili a dobre správali, aby sa pre život dobre pripravili. Na vysokej úrovni bola
aj spolupráca s Miestnym národným výborom, ich predsedami, þi to bol pán Laššák alebo pán
Borovjak.
Pedagogický kolektív sa menil. Prichádzali mladí uþitelia, z ktorých mnohí pobudli
dlhšie, iní prešli do blízkych škôl, alebo do iných kútov Slovenska. Vo vedení školy sa
vystriedali riaditelia: p.Jozef Prišþák, p. Milan Nesnadný, p. Ján SrogoĖ a p. Anton Horský.
Patrím k pamätníkom, pretože som v Kline pôsobila aj s pani uþiteĐkou Farskou od roku1962 až
do roku 1992 ako uþiteĐka a neskôr ako zástupkyĖa riaditeĐa školy vyše 20 rokov. K stáliciam
ZŠ v Kline patrí aj pani uþiteĐka Anna Hesková, ktorá pôsobí na ZŠ dodnes.
VeĐmi dobre padne každému uþiteĐovi, keć po mnohých rokoch stretáva svojich žiakov,
ktorí s radosĢou a s úsmevom radi spomínajú na krásne roky prežité v škole. ýasto mi hovoria:
„Pani uþiteĐka, mohli ste byĢ na mĖa ešte prísnejšia, aby som sa lepšie uþil“. Spolu s mojimi
bývalými kolegyĖami a kolegami som hrdá na to, že mnohí zo žiakov sa v živote nestratili.
Z niektorých sa stali právnici, lekári, ekonómovia, ba aj kĖazi a aj naši nasledovatelia v uþiteĐskej profesii. Dali sme im urþite dobré základy, keć mohli pokraþovaĢ vo svojom ćalšom
vzdelávaní.
Pomôžem si slovami pána J. Štepitu, ktoré napísal v spomienkach na svoje pôsobenie
na Gymnáziu v Trstenej, kde som aj ja študovala: „ďudia prichádzajú a odchádzajú, škola
zostáva. Po každom þloveku zostáva v nej jeho dych. Jeho slová. Jeho nevypovedané túžby, jeho
pokánie, lásky i sklamania, ozveny jeho krokov na vydláždených chodbách...“.
Prajem dnešnému vedeniu školy, pedagógom i žiakom chuĢ do ćalšej práce, veĐa
tvorivosti, pedagógom veĐa trpezlivosti pri nároþnej práci v príprave žiakov na ich budúce
povolanie, aby sa ZŠ v Kline rozvíjala po každej stránke.
p.Elena Laštíková
bývalá uþiteĐka a zástupkyĖa ZŠ

KRÁSNA SPOMIENKA NA ŠKOLU

Moja prvá spomienka na uþiteĐovanie v Kline sa spája s vystúpením z autobusu na
zaþiatku obce a hĐadaním základnej školy, ktoré nakoniec dopadlo úspešne. Bol vtedy krásny
slneþný deĖ, ktorý akoby naznaþoval to pekné obdobie môjho pôsobenia na tejto škole. Naozaj
sa potvrdzuje, že þlovek si þasom spomína len na to príjemné a dobré, a že na tie horšie
momenty si nepamätá...

Zažila som aj Ģažšie dni, kedy sa objavili aj slzy, ale to negatívne
je skryté pod tými krásnymi chvíĐami strávenými s "kliĖanskými“
deĢmi, ktoré boli jednoducho úžasné, slušné, pracovité a hlavne
úctivé.
Kećže v tom roku 1992 som aj zároveĖ bola zaþínajúca uþiteĐka,
nastupovala som s veĐkými obavami. Môžem povedaĢ, že
kolektív na þele s pánom riad. Antonom Horským, mi veĐmi
pomohol v mojich zaþiatkoch.

Rady starších kolegov som si vždy vážila a snažila si ich uchovaĢ
aj do ćalších rokov. Kolektív tvorili mladí aj starší, ale atmosféra
v zborovni bola vždy veselá a priateĐská. Spomínam si na pani
školníþku Klinovskú, ktorá bola akoby mamou tejto školy
a zároveĖ skvelým informátorom. Práve vćaka týmto úžasným
Đućom v škole vládla príjemná rodinná atmosféra.

Dnes už len z diaĐky pozorujem túto školu, ktorá sa zmenila... Je pekne zrekonštruovaná, vyzdobená, okolie je úhĐadne upravené. Takto by mala podĐa môjho názoru vyzeraĢ
každá súþasná škola. VeĐmi som sa potešila, že som bola oslovená napísaĢ pár viet o mojom
pôsobení v kliĖanskej škole, lebo som to dlžná jej, ale hlavne deĢom, ktoré som uþila. Dnes sú to
dospelí mladí Đudia, ktorí sú úspešní, majú svoje vlastné rodiny, ale hlavne majú stále na pravom
mieste to dobré srdieþko. Nesmierne ma teší, že aj po toĐkých rokoch ma na ulici pozdravia ,
niektorí sa aj porozprávajú, ako sa im darí, þi si zaspomínajú na pekné þasy v školských
laviciach. Preto si myslím, že žiakov nestaþí len uþiĢ, ale je potrebné ich aj vychovávaĢ, aby sa
z nich stali osobnosti, ktoré sa v tomto modernom svete nestratia a hlavne uznávajú tie správne
životné hodnoty.
Ing. Renáta Krupová
bývalá uþiteĐka ZŠ Klin

SPOMIENKY NA ZŠ V KLINE
Poþas deviatich rokov na základnej škole toho þlovek zažije
neskutoþne veĐa. ZvlášĢ mladí, poznania chtiví žiaci, ktorí všetko
prežívajú nesmierne intenzívne. Áno, presne takí sme boli. Možno si to
dnes mnohí neuvedomujú, ale práve na tejto ceste - od prváþikov, cez
„veĐkých piatakov“ až po pubertiakov – sme prešli veĐkým vývinom
osobnosti. Naša Základná škola v Kline bola presne tým miestom,
ktoré nám umožnilo veĐkú cestu poznania.
Ja som bola zrejme od zaþiatku pre všetkých „trochu mimo“, a to práve preto, že som
sa do školy vždy nesmierne tešila. - Sama neviem þím to bolo, proste ma bavilo uþiĢ sa stále
nieþo nové, odhaĐovaĢ veĐké zákonitosti slovenþiny, prírody, dejín alebo fyziky, proste ma
bavilo všetko. (okrem telesnej - samozrejme -) Bola som nadšená tým, koĐko nového sa tam
každý deĖ dozviem a ako je možné, že to ešte neviem. Práve tu, na tejto základnej škole, som
v sebe objavila ten neskutoþný hlad po vedomostiach a cit pre zodpovednosĢ, ktorý z roka
na rok rástol. Tu som pochopila, že vás môžu maĢ radi aj Đudia, s ktorými vás neviaže žiadne
rodinné puto, že sa môžete staĢ pravou rukou dokonca aj pre to „prvácke posvätné“, þím vždy
a bola bude pani uþiteĐka. A samozrejme aj pre spolužiakov, pre ktorých ste poslednou
záchranou pred päĢkou z domácej úlohy, ako svetlo na konci tunela, ktoré je však na dosah,
kećže sedí vedĐa alebo pred vami.
Nevedeli sme þím to je, že k nám prichádzajú vždy takí dobrí uþitelia, niektorých sme mali
dokonca tak radi, že sme tíško ospevovali ich osobnosĢ pri každom vstupe do triedy. Náš triedny
Kurjak bol vždy tým, ktorý sa tváril akoby niþ, najskôr zavtipkoval a až potom prešiel na horšiu
þasĢ monológu, keć sa ukázalo, že predsa len vie, že niekto u nás má zase „prúser“. Naša
nezabudnuteĐná slovenþinárka (vtedy ešte Gáborová) Matisová bola našou ženskou módnou
ikonou, keć sme po každej hodine preberali, ako dobre zase v tom vyzerala a tipovali sme, aký
veĐký je asi jej šatník. - Naša dejepisárka, pani riaditeĐka, vždy prekvapila novým úþesom, no
kým sme si ho stihli obzrieĢ, stáli sme pri tabuli a mali objasniĢ, ako to s tým SNP þi
Bernolákom vlastne bolo. Nikdy nezabudnem na jej popis dejepisu: „Je to jednoducho zadkový
predmet, tam nie je þo nechápaĢ, sadnem na zadok a nauþím sa!“ Najväþším postrachom pre
väþšinu triedy bola jednoznaþne matematika. Pani uþiteĐka Mikušová nás teda vedela „daĢ do
laty“. Nekoneþné písomky, štvrĢroþky, polroþky, mali sme pocit, že za rok ich je snáć dvadsaĢ.
Jej autorita a neskutoþné úsilie, þo vkladala do toho, aby sme tej zmesi þísiel koneþne pochopili,
bola hodná prinajmenšom Nobelovej ceny.
Spomienky na našu základnú školu v nás budú rezonovaĢ po celý život, je jedno þi už sme na
vysokej, máme vlastnú rodinu alebo budeme žiĢ inde. Odrazový mostík, ktorý nám poskytla,
bude vždy tým, ktorý nás nielen „vypravil“ do života, ale zanechal tie najkrajšie spomienky na
naše detstvo, na prvé školské lavice, zážitky, vytúžené koncoroþné výlety þi vysvedþenia.
Vysvedþenie, ktoré nám základná škola vystavila do života, zostane tou najkrajšou školskou
deväĢroþnou epizódou, ktorej sa niþ nevyrovná.
(Bc.) - Kristína NešĢáková
bývalá žiaþka ZŠ

SPOMIENKOVÝ ROZHOVOR

1. Ako vyzerala trieda, kde sa vyuþovalo? : Skoro tak isto
ako teraz, lenže teraz máte viac pomôcok k vyuþovaniu
a oveĐa modernejšie lavice i stoliþky.
2. Ktoré predmety ste mali najradšej? : Slovenþinu,
matematiku a zemepis.
3. Ako sa trestali neposlušní žiaci? : Vtedy bolo viac uþiteĐov
– mužov, pred nimi mali žiaci väþší rešpekt. Nosili dlhé
pravítko, ktorým trestali neposlušných žiakov.
4. Ako vyzeral obsah vášho peraþníka? : Mala som v Ėom
vždy zastrúhanú ceruzu, gumu, pero a þervenú ceruzu. Vo vyšších roþníkoch aj
kružidlo.
5. KoĐko þasu doma ste venovala príprave na vyuþovanie? : My sme nemali také nároþné
uþivo, ako je dnes. Ak bolo doma veĐa roboty, neuþila som sa. Preþítala som si to tesne
pred vyuþovaním a niekedy aj úlohu napísala.
6. A þo jedlo? Ako ste sa v škole stravovali? : Obedy neboli a desiatu sme si málokedy
stihli zobraĢ.
7. Aké vlastnosti a metódy mali vtedajší uþitelia? : Aj naši uþitelia nás chceli þo najviac
nauþiĢ, aj keć to teraz majú o moc Ģažšie. Chodili sme þasto na douþovanie, boli
prísni, ale aj ochotní.
8. Chodili ste aj na školské výlety a exkurzie? : Áno, chodili sme na výlety aj exkurzie po
celom Slovensku.
9. Zaujíma ma, þi sa kontrolovala školská dochádzka žiakov? : Dochádzka sa kontrolovala,
lenže v jeseni, keć sa kopali zemiaky, to nebolo až také prísne. Žiaci pomáhali doma,
až kým jesenné práce neskonþili.
10. Pamätáte si nejakú zaujímavú príhodu zo školských þias? Poviete nám o nej?:
Pamätám si na príhodu ešte v starej škole pri kostole nás uþil p.uþiteĐ Naništa A. Keć
chlapci vyvádzali, postavil ich do radu a dostali tenkou paliþkou rovno po holom zadku.
Nejeden mal skoro v nohaviciach. Potom bol pokoj dosĢ dlho.
Ćalšia príhoda bola v jeseni, keć sa zbierali zemiaky. V dedine žili aj starší Đudia, ktorým
nemal kto pomôcĢ pozbieraĢ úrodu, pretože þasĢ museli odovzdaĢ štátu ako kontigent. Tak
sa zorganizovala brigáda zo školy, boli sme im pomôcĢ za krajec chleba s maslom
a marmeládou. A my sme šli radi aj za ten krajec chleba.
V mojej pamäti si uchovávam spomienky na viacerých uþiteĐov:
p. uþ. Ivan I. nás drvil matematiku a veĐa nás nauþil, za þo som mu veĐmi vćaþná.
p. uþ. Škunta J. uþil zemepis, na jeho mapy nikdy nezabudnem.
p. uþ. Laštíková E. bola výborná slovenþinárka.
p. riaditeĐ Prišþák J. nás uþil chémiu v chemickej uþebni, kde sme sa veĐa navyvádzali.
Aj ćalším uþiteĐom, mnohí z nich už žiaĐ nežijú, patrí veĐké ćakujem....
/Vnuþka N. Revajová z 5.A vyspovedala svoju starkú p. Agátu Tomaštíkovú /

ŠKOLA SLOVOM I OBRAZOM

ŠKOLIýKA
ŠKOLA
Škola, naša, školiþka,
pozná Ģa aj Aniþka,

Dobré ránko, dobrý deĖ,

spomína Ģa babiþka...

o siedmej vstávam každý deĖ.

Uþíme sa rátaĢ, písaĢ,

Keć si tic-tac þi mentos dám,

þítaĢ, kresliĢ i poþítaĢ.

slovenþinu hneć v malíþku mám!

Niekedy sa þasto hráme,

Tvrdé, mäkké i,

telesnú, tú radi máme.

píšem správne ja i ty.

Cez prestávky vystrájame,

Na matike mozog pracuje,

cez hodiny poþúvame.

logiku sa bifĐuje.

/P. Veþerek, 4.B/

Na telesnej futbal hráme,
o taktike premýšĐame.
/S. NešĢák, 4.B/

/A. RomaĖák, 4.B/

/P. Veþerková, D. Luticová, 4.B/

ŠKOLA OýAMI ŽIAKOV
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/ žiaci 5.A a 5.B/

ABECEDNÝ ZOZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV
BaĐáková I.

Floreková A.

Chyllová A.

Banasová E.

Fujdiarová M.

JadroĖová J.

BeĖušová M.

Gajdošíková L.

Jagnešáková D.

Bernoláková L.

Gazdík E.

Janeþková G.

Brþáková A.

Gembický M.

JanoĐová B.

Brucháþová M.

Geršiová M.

JaĖák ď.

Brunová ď.

Gorek A.

JaĖáková E.

Bryja M.

Gráciková V.

Jašková G.

BugeĐová M.

Grebáþová A.

Jevjaková E.

BuroĖová V.

GreĖová M.

JošĢáková Ž.

Cisárik M.

Grežik K.

Jozefiaková A.

Cserci P.

Gróciková M.

Jurášová J.

Cudzišová V.

Gubová R.

Jurþiová Z.

ýernotová R.

Hablák A.

JuriĖák V.

ýerveĖová M.

Horažćovský J.

Juritková E.

Dendisová J.

Harmatová A.

Kenderová Y.

Dendisová M.

Hesková A.

Klacko R.

Diežková B.

Hrubjaková A.

Klinovská M.

Dobrá V.

Holubová G.

Kobyliaková A.

Dobrovolný J.

Homolová ď.

Koleják M.

Dravecká A.

Horanová V.

Kollárová M.

Dravecká I.

Horeliþanová J.

KormaĖáková L.

Ćubek E.

Horská E.

Král I.

Ćubjaková Ž.

Hradská J.

Králová M.

Fajþáková I.

Hudáková M.

Krányšová A.

Ferletjaková N.

Huráková A.

KrasuĐová M.

Florek D.

Huráková V.

Krnáþová S.

Krupová R.

Pavlíková A.

Sýkorová J.

Kubíková V.

PeþeĖová M.

Škunta J.

Kurjak R.

Pindiaková K.

Škuntová B.

Kyšková M.

Pinzíková M.

Skurþáková O.

Labaj ď.

Plutinská J.

Šuleková A.

Labajová A.

Podhájska G.

TeĢáková A.

Lázovská L.

Poletová K.

TichoĖová M.

Lazovská M.

Prisažná R.

Toholová B.

Lipiaková K.

Prišþáková S.

Tomulcová M.

Magalová D.

Pšenáková M.

Trnþáková I.

MarcoĖ A.

Ratiþáková D.

Tvoríková M.

Markoviþová A.

Reguliová M.

Tyrolová A.

Matisová ď.

Rejdugová B.

Uhlíková J.

MatuĐa F.

Rendeková J.

Ungvarský P.

Meretická A.

Révajová A.

Úradníková D.

Mešková I.

RomaĖáková A.

Václavíková E.

Mikušová J.

RomaĖáková E.

VaĖová M.

Mišeková E.

Salaj J.

Viludová A.

Mišicová M.

Sameliaková Z.

Volfová M.

Miškoviþová A.

Schmidtová A.

Vorþáková B.

Mudronþek I.

Schniererová M.

Vorþáková T.

Mušáková E.

Simanová E.

Vozár A.

Naþinová H.

Skurþáková O.

Vyskoþ J.

Naništa A.

Sobota A.

ZáĖová V.

Naništová A. ml.

Somorová S.

Závodná D.

Naništová A. st.

SrogoĖová J.

ZimáĖová M.

Novotná M.

Strižencová A.

ŽelezĖák J.

Olexíková A.

Strižencová J.

Oravec A.

Svetlošáková A.

ZOZNAM PREVÁDZKOVÝCH ZAMESTNANCOV

Gura A. – školník

Krivánik J. - školník

Pyták A. – školník

Klinovská A. – školníþka

Krivániková A. – upratovaþka

Ganobþík P. – kuriþ

Šmejkalová H. – upratovaþka

Lajda J. – kuriþ

MaĢaĢa A. – kuriþ

Motyková M. - upratovaþka

Gromada K. – kuriþ

Mišeková M. – školníþka

Gromadová F. – kuriþka

Katráková A. – upratovaþka

Ondreková J. – školníþka

Toporová B. – upratovaþka

JendroĐová M. – vedúca ŠJ

Košút V. – kuriþ, školník

Lajdová M. – kuchárka

Ptaþinová M. – upratovaþka

Laššáková I. – kuchárka

Kurek V. – kuriþ

Blaškoviþová A. – upratovaþka

Medvecká A.– upratovaþka

Volfová E. – vedúca ŠJ

Lipjaková Š. – upratovaþka

Simanová A. – upratovaþka

Mokošáková E.- ekonómka

Veþerková A. – upratovaþka

Košút F. – kuriþ

Košútová F. – upratovaþka.

Luková ď. – upratovaþka

Prišþák J. - kuriþ

Mokošák B. – školník

Meško Š. – kuriþ

Klinovský R. – kuriþ

Meško I. – kuriþ

Klozíková M. – upratovaþka

Mešková O. – kuriþka

Bahledová M. – vedúca ŠJ

Dohnanská E. – vedúca ŠJ

Svetlošák A. - školník

Katráková M. – upratovaþka
Feniková F. – upratovaþka
Volf A. – kuriþ

ZOZNAM VEDÚCICH PRACOVNÍKOV

RiaditeĐ ZŠ:

Zástupca riaditeĐa školy:

ŠKUMÁT J. – 1960/1961 až 1962

IVAN I. – 1963/64 až 1970

PRIŠýÁK J. – 1962/63 až 1980

LAŠTÍKOVÁ E.- 1970/71 až 1991

NESNADNÝ M. – 1980/1981 až 1984

BAJZOVÁ V. – 1991/92 až 1997

SROGOĕ J. – 1984/1985 až 1992

MÔSTKOVÁ M. – 1997/98 až 2004

HORSKÝ A. –1992/1993 až 2001

KLINOVSKÁ M. – 2004 pre I. st.

ŠTEFANIGA M. – 2001/2002 až 2003

PODHAJSKÝ B. - 2007 pre II. st.

JAĕÁKOVÁ A. – 2003/2004 až súþasnosĢ

....Poćakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieĐali alebo sa naćalej podieĐajú
na efektívnom fungovaní školy a kvalitnom výchovno-vzdelávacom procese...

Súþasné vedenie ZŠ s MŠ KLIN:

Mgr. M . Klinovská, Mgr. B. Podhajský, Mgr. A. JaĖáková

ŽELANIA DO BUDÚCNOSTI
OSLÁVENKYNI
Škola, sláviš 50-tku!
Všetko dobré k Tvojmu sviatku!
Prajeme si slušné deti,
nech þistota v triedach svieti...
MúdrosĢ nech sa chodbou šíri,
v žiackych knižkách dobré chýry.
UþiteĐom trpezlivosĢ,
v detských oþkách smiech a radosĢ...
Milá naša školiþka,
si už takmer babiþka!
VeĐa síl a energie,
nech sa nám tu krásne žije!!!

/PaedDr. ď. Matisová – v mene uþiteĐského kolektívu/

....Do ćalších rokov želám škole veĐa snaživých detí, úspešných žiakov a obetavých uþiteĐov.
Verím, že sa bude aj naćalej rozvíjaĢ a pretváraĢ na modernú ZŠ pre potreby dnešnej doby...
/Mgr. R. Prisažná – v mene Rady školy/

...Všetko najlepšie k 50.výroþiu založenia, chcem Ti popriaĢ veĐa múdrych a dobrých žiakov,
ktorí ġa budú radi navštevovaĢ. Trpezlivých uþiteĐov, ktorí budú radi vyuþovaĢ. Pracovité
upratovaþky, školníka a kuchárky, ktorí sa budú radi o Teba staraĢ...
/L. Luková z 9.A – v mene žiakov školy/

...Ku krásnemu jubileu želáme našej škole poriadkumilovných a poslušných žiakov, ktorí sa
budú staraĢ aj o þistotu prostredia, a budú si vážiĢ uþiteĐov, zamestnancov i školský majetok....
/K. Svetlošáková – v mene prevádzkových zamestnancov/

