


Čo by som svojej škole k výročiu mohla dať? 

Možno stačí jej v pár riadkoch niečo zaželať: 

veľa žiakov i úspechov 

a len málo zlých prospechov. 

Trpezlivosť, mnoho snahy 

a aj trochu tej námahy. 

Učiteľkám ruže do pohody  

a žiadne zlé nehody. 

Známky, body, plusy, 

vyučovať sa musí. 

Nech aj v ďalších rokoch všetci spokojní sme 

a nech sa aj ďalej vedomosťami plnia naše mysle.  

Ninka Mária Hanuljaková, VI. A 



 

 

 

 Základná škola v Rosine si v tomto roku zapisuje do svojej histórie nové číslo. 
Už 50 rokov sa z jej priestorov ozýva detský smiech, džavot, krik. Už 50 rokov do jej 
prvých tried prichádzajú malí žiaci - nesmelí, hraví a zvedaví. Už 50 rokov z jej de-
viatych tried odchádzajú uvedomelí žiaci obohatení vedomosťami, praktickými 
zručnosťami a správnymi návykmi - pripravení na ďalšie štúdium a do každodenné-
ho života. A toto je  cieľom aj našej základnej školy. 

      A čo ti, školička, priať do ďalších rokov? 

 Škola je vlastne budova, priestory s triedami, učebňami, telocvičňou..., 
preto nech si stále ešte krajšou a bezpečnejšou, nech pokračujú úspešné projekty a 
aktivity pre tvoj ďalší rozvoj. 

Srdcom školy sú však žiaci, pedagógovia a jej zamestnanci, bez ktorých by 
škola bola iba prázdna budova a z ktorých  každý zanechal na škole nejakú stopu v 
podobe úspechov. 

Nie sú to úspechy len v rôznych súťažiach a olympiádach, celoslovenských 
meraniach a testovaniach... Najväčším  úspechom  žiakov sú   ich každodenné ví-
ťazstvá  nad nechuťou, strachom, nevedomosťou, postojom k predmetu, ku ktoré-
mu si  budujú svoj vzťah,  prekonávanie   zvedavosti  a  prístupnosť ku  všetkému 
novému.  

Teda vám žiakom prajem: Učte sa objavovať, myslieť a tvoriť, aby ste raz 
boli skvelými ľuďmi hrdými na školu, ktorá vás pripravila do života a dala vám zá-
klad. 

Obetaví, neúnavní, optimisticky naladení, vždy s  pomocnou rukou, to sú 
pedagógovia našej školy. Od tých, čo učia abecedu, po tých, čo pripravujú na  skúš-
ky. Ľudia vážiaci si svoju prácu  s  vysokým  zmyslom  pre  zodpovednosť. Citliví s 
pochopením pre detskú dušu, so správnou  mierou náročnosti. Rozdávajú  múd-
rosť, rozvíjajú  talenty, učia chápať a tvoriť krásu. Denne preukazujú malé hrdin-
stvá, prekonávajú dané podmienky, tlmia svoje problémy, lebo riešia tie veľké u 
malých zverencov.  Vždy usmiate tety kuchárky, upratovačky, školník a iní zamest-
nanci sú tiež neodmysliteľnou súčasťou školy. Ich pracovitosť a tiež obetavosť sú 
často nedocenené, no pre bežný chod školy veľmi potrebné. 

 

Všetkým pedagógom a zamestnancom školy prajem, aby svoju prácu vyko-
návali srdcom a s úctou, aby vždy cítili oporu u zriaďovateľa, vo vedení školy, u ro-
dičov a žiakov, ktorí im aj po rokoch dokážu prejaviť  svoju vďaku a uznanie.  



 

 Záujem zriaďovateľa a rodičov o školu, ochota spolupracovať, hľadať spo-
ločné riešenia, zdieľať spoločné radosti i starosti, to všetko dáva škole priestor na 
rozvoj. Má ho aj naša škola, za čo patrí veľká vďaka. 

Byť dobrou školou – sú úspechy, byť výbornou školou – je rozumieť svo-
jim žiakom a zamestnancom, podporovať ich a nechať im priestor na   sebaroz-
voj. Preto škole prajem  tvorivých žiakov, obetavých učiteľov, spolupracujúcich 
rodičov a podporujúce vedenie i  zriaďovateľa so spoločným cieľom – správne 
vychovať novú generáciu. 

       

    Zuzana Maniaková, riaditeľka školy  

 

 

 



  

 September roku 1967 bol mesiacom, keď Základná škola v Rosine privítala 
svojich prvých žiakov. Postupne sa tu vystriedalo tisíce detí, ktoré aj dnes, vo vyš-
šom veku, rady spomínajú na časy prežité v školských laviciach. 

 Teší ma a som pyšný na to, že i naša škola prispela k výchove a vzdelaniu 
mnohých úspešných ľudí. Prešla dlhodobým vývojom a dnes je tu množstvo záuj-
mových krúžkov, kde si deti môžu vybrať to, čo ich najviac láka. Škola ponúka in-
dividuálny prístup, špeciálne odborné učebne či priestory určené na športové 
aktivity.  

 Nielen žiaci tu prezentujú svoju tvorivosť a invenciu, ale i vy, vážení učite-
lia, ktorí vediete hodiny povinnej výučby či krúžky a mimoškolské aktivity, kde 
venujete svoj čas a schopnosti žiakom, aby ste v nich objavili a naplno rozvili ich 
talent a zručnosti.  

 Chcem sa poďakovať riaditeľom a riaditeľkám, ktorí počas 50 rokov viedli 
Základnú školu v Rosine,  učiteľom, ktorí sa každoročne snažia, aby zo školy vy-
chádzali slušní a poctiví ľudia plní vedomostí potrebných pre ďalšie štúdium. Veľ-
ká vďaka patrí aj všetkým nepedagogickým zamestnancom a žiakom, ktorí nás 
reprezentujú na rôznych súťažiach. 

 Verím, že naša škola vždy bude miestom, kde sa budú žiaci radi vracať a 
okrem nových poznatkov si z rokov, ktoré tu strávia, odnesú aj pekné spomienky. 

                                                          

          Ing. Jozef Machyna, starosta obce 



  

 Keď si pripomíname 50.výročie školy v Rosine, tak želám do ďalších rokov, 
aby všetky deti chodili do školy rady a bez strachu, aby tam zakusovali lásku a boli 
povzbudzované i posilňované. 

 Želám dostatok učiteľov a vychovávateľov. Nech je každé dieťa prijímané, 
aby sa v triedach bral ohľad na deti utiahnuté a hanblivé, aby neboli šikanované.  

 Želám, aby pedagógovia učili deti všetko to, čo je pre život dôležité, podpo-
rovali ich, stáli pri nich, keď majú starosti alebo väzia v bezvýchodiskovej situácii. 

 Želám, aby sa žiaci učili chápať súvislosti a mali radosť z toho, že sami doká-
zali určitú tému spracovať rozličnými metódami a nech zostanú zvedaví aj hladní 
po vedomostiach. 

 Želám, aby aj nepedagogickí pracovníci s radosťou pôsobili na škole, a tak 
mohli mať s deťmi radosť z poznania, aby v každom dieťati nachádzali veľa poten-
ciálu a pomáhali v každom dieťati rozvíjať jeho talenty a dary. 

 Želám deťom, ktoré budú prichádzať do prvých ročníkov,  milých a láskypl-
ných spolužiakov, ktorí sa budú vedieť tešiť zo všetkého nového, čo ich postretne, 
ktorí im pomôžu zorientovať sa v novom prostredí a  budú ich vedieť utešiť, ak sa 
všetko na prvý raz nepodarí. 

 Do ďalších rokov zo srdca želám všetkým žiakom, učiteľom, vychovávateľom, 
nepedagogickým pracovníkom i rodičom školy v Rosine predovšetkým Božie po-
žehnanie, zdravie a tvorivé myslenie.    

                                                                                Stanislav  Vnuk, farár  



  

V tomto roku naša Základná škola v Rosine slávi krásne okrúhle jubileum. Ako pra-
vá dáma je práve v najlepšom veku a zreje do krásy.  

 Škola by bola len budovou, keby v nej neboli učitelia, žiaci, zamestnanci... 
Učiteľ nie je len profesia – je to poslanie. A práve takých pedagógov želáme do 
ďalších rokov našej škole. Nech vďaka nim opúšťajú jej bránu šikovní a vzdelaní 
žiaci. Pri pokračovaní v ďalšom štúdiu budú robiť tejto škole tú najlepšiu reklamu. 

 Keď z bývalých žiakov budú už rodičia, nech s dôverou privedú do nej svoje 
deti. Tým vlastne školu neopustia. Veď sa budú do nej vracať tak ako dnes my na 
rodičovské združenia a rôzne mimoškolské aktivity. 

 Nech ti, milá škola, tento večný kolobeh vydrží čo najdlhšie! K 50-ke si zaslú-
žiš nielen gratulácie, ale aj starostlivosť a my radi priložíme ruku k dielu. 

                                                                                                                          
    Boris Chovan, predseda RZ 



 

Základná škola v Rosine je situovaná 
zhruba v strede obce, neďaleko obecné-
ho úradu a kostola, rovnako ako v minu-
losti. Prvá zmienka o škole pochádza z 
roku 1645, keď bol severozápadne od 
dnešného kostola, na pravom brehu po-
tôčika Rosinka postavený kostol a vedľa 
neho drevená, slamou pokrytá škola. Od 
tohto obdobia sa datujú začiatky  šírenia 
vzdelanosti v Rosine.   

Novodobé dejiny našej školy sa píšu od 
školského roku 1967/1968, keď bola daná 
do prevádzky novootvorená Základná 
deväťročná škola v Rosine. Staré a nevy-
hovujúce miestnosti bývalej školy boli 
nahradené novými priestrannými učeb-
ňami. Žiaci už nemuseli dochádzať ani do 
Základnej deväťročnej školy vo Višňovom. 

 

Slávnostné otvorenie novej školy 

prebehlo 4.septembra 1967.  

V tomto období sa stal riaditeľom 
školy Emil Martinček, zástupcom 
riaditeľa Karol Šimala. Vyučovalo 
sa v desiatich triedach na 1. stupni 
a v siedmich triedach na 2. stupni. 
Boli zriadené tri oddelenia školskej 
družiny. Škola mala 432 žiakov a 
23 pedagogických pracovníkov. Vo 
funkcii riaditeľov ďalej pôsobili 
Elena Hodásová a Alena Ohrádko-
vá. V súčasnosti je riaditeľkou  ško-
ly Zuzana Maniaková a zástupky-
ňou riaditeľky Eva Jelšíková. 

  „ Škola nám je ako matka,  už ju čaká päťdesiatka !  

  Múdre hlavy jej darom dáme, k  tomu niečo pekné zaželáme....“ 

„ V šesťdesiatom siedmom roku  pavilóny bok po boku,  

    postavené v jednom šíku hovoria o jej vzniku.“ 



  

  

 

 ZŠ s MŠ Rosina je školou 
pavilónového typu, celkovo školu 
tvorí päť budov a telocvičňa. Pa-
vilóny sú pomenované podľa roč-
ných období, posledný dostal 
pomenovanie len nedávno –   
dúhový pavilón. 

 1.júla 2002 získala základ-
ná škola právnu subjektivitu a 
zriaďovateľom školy sa stala obec 
Rosina. 

 Od 1. júla 2008 sú Základ-
ná a Materská škola v Rosine zlú-
čené do jedného právneho sub-
jektu pod názvom Základná škola 
s materskou školou Rosina. 

  

  

 

 V poslednom desaťročí prešla škola 
mnohými premenami. Zmodernizovalo sa 
vybavenie školy technickými pomôckami, 
interaktívnymi tabuľami a rôznymi inými 
pomôckami. Žiakom je k dispozícii veľké 
laboratórium, dielňa, multimediálna učeb-
ňa, ale i učebne vybavené na výučbu cu-
dzích jazykov. Žiaci využívajú pri výučbe 
počítače, tablety, čítačky kníh.  

 Pravidelne a radi sa zapájajú do rôz-
nych projektov a súťaží či už vedomostných, 
alebo športových. Na škole pôsobí štrnásť 
záujmových útvarov. Všetko v duchu hesla : 
„Objavujeme, myslíme, tvoríme.“  

 „ Zima, leto, jar a jeseň, pavilónov našich pieseň.  

   Pribudla k nim ešte dúha, kompletná je pestrá stuha.“           

 „ Nový šat aj nové oči, radosťou nám srdce skočí.  

   Omladnutá, nová celá, na päťdesiat nevyzerá...“ 



 Výraznou premenou prešla ško-
la aj zvonku. Prvou zásadnou zmenou 
bolo postavenie novej modernej a 
priestrannej materskej školy. Škôlkari 
sa tak presunuli zo staršej budovy a z 
dúhového pavilónu do nových prie-
storov. Piaty pavilón prešiel rekon-
štrukciou a žiaci tak získali ďalšie trie-
dy na výučbu prvého stupňa.  Ďalšou 
výraznou zmenou bola výmena okien 
na všetkých budovách, zateplenie a 
nová farebná fasáda celej školy, napo-
kon aj telocvične.  

 Pred školou pribudlo dopravné 
ihrisko, kde sa najmenší žiaci učia pra-
vidlá cestnej premávky. 

 V súčasnosti na škole pôsobí 20 
pedagogických zamestnancov, vyučuje 
sa  v siedmich triedach na 1. stupni a v 
piatich na 2. stupni.  

 Na škole pôsobí aj špeciálna 
pedagogička. Fungujú tri oddelenia 
školského klubu detí. Školu navštevuje 
dvesto žiakov.   

 Všetci  sa spoločne snažíme na-
plniť poslanie našej školy, pripraviť do 
života  mladých ľudí s vedomosťami, 
zručnosťami a postojmi, ktoré budú 
vedieť  uplatniť v praktickom živote, 
bez problémov  sa začlenia do spoloč-
nosti a nájdu v nej uplatnenie. 

„ Múdre deti, milé, tvorivé  vychovať sa spolu snažíme...  

To je od nepamäti  naše poslanie, poskytovať deťom vzdelanie....“ 



Školský rok 1962 -1963 

 Školský rok sa začal dňa 3. septembra 1962 slávnostným nástupom 
všetkých vyučujúcich a žiakov na školskom dvore. Žiakov ako aj súdružky 
učiteľky privítala súdružka riaditeľka školy Alžbeta Máliková. Zhodnotila 
letnú činnosť pionierov a žiakov, ktorí pomáhali Jednotnému roľníckemu 
družstvu v Rosine pri zbere úrody  a okrem toho sa starali o školský     
pokusný pozemok. Za miestny národný výbor bol prítomný súdruh Imrich 
Moravčík. Po uvítaní odišli žiaci do tried, kde dostali zadarmo učebnice a 
školské potreby. 

 Spolu bolo na škole 243 žiakov. Pri škole je už viac rokov zriadená  
družina mládeže a školská jedáleň. Vedúcou DM je súdružka Elena       
Folkmanová, ktorá sa stará aj o ŠJ. Kuchárkami sú Rozália Šemľová  a  
Mária Holešová, ktoré varia pre 84 stravníkov, pretože varia aj pre deti  
Materskej školy v Rosine. Podľa nových učebných osnov sa začalo        
vyučovať v   1. - 4. ročníku.  

 Dňa 14. januára 1963 mali žiaci prednášku o šetrení elektrickým 
prúdom. Pionieri sa zaviazali, že sa budú v svojich rodinách starať  o to, 
aby sa splnilo  uznesenie našej strany a vlády o šetrení elektrickým prú-
dom. 

 

Školský rok 1963 -1964 

 Školský rok sa začal 2. septembra 1963 slávnostným nástupom  
žiakov na školskom dvore. Slávnostný prejav predniesol riaditeľ školy. V 
prejave vyzval žiakov a prítomných rodičov, aby sa v priebehu školského 
roka usilovali o čo najlepšie výsledky. Ďalej oboznámil žiakov i rodičov, že 
vyučovanie bude organizované na tri  zmeny a bude klásť väčšie nároky 
na žiakov i učiteľov.  



Školský rok 1964 - 1965 

So žiakmi 3. - 5. ročníka bol usporia-
daný výlet do Trenčína a Trenčian-
skych Teplíc. Žiaci si pozreli hrad, 
kúpele Trenčianske Teplice a  Nosic-
kú   priehradu  pri Púchove.  

V tomto školskom roku sa žiaci prvý-
krát zúčastnili prehliadky chrupu a 
ošetrenia zubov v Rosine v tunajšom 
zdravotnom stredisku, kde bola v 
decembri zriadená zubná ambulan-
cia. 

Slávnostné otvorenie školského roku bolo 
dňa 4. septembra 1967. Slávnosť sa usku-
točnila na školskom dvore. Zúčastnili sa 
jej okrem žiakov a nového učiteľského 
zboru zástupcovia Odboru školstva a kul-
túry v Žiline i funkcionári MNV v Rosine. 
Po slávnostnom prejave riaditeľa školy 
súdruha Martinčeka a príhovoroch zá-
stupcov spoločenských organizácií , a po 
bohatom kultúrnom programe odobrali 
sa súdruhovia učitelia so žiakmi do novej 
školy, aby sa oboznámili s novým prostre-
dím. 

 
Školský rok 1965 - 1966 

V októbri mali žiaci prednášku a 
praktickú ukážka o tom,  ako pred-
chádzať dopravným nehodám čle-
nom Verejnej bezpečnosti.  V máji 
bola v V.B  triede beseda s pria-
mym účastníkom SNP súdruhom 
Kolomanom Krajčim.  
Po polročných prázdninách vypuk-
la epidémia úplavice, ktorú rozšírili 
žiaci zo 6.-9.ročníka ZDŠ Višňové. 
Bola venovaná zvýšená pozornosť 
čistote. Žiaci si po každom použití 
záchoda  umývali ruky v dezinfekč-
nom roztoku chloraminu.  

Školský rok bol slávnostne ukonče-
ný 30. júna 1967. Pri tejto príleži-
tosti súdruh riaditeľ povedal:          
„ Zatvárajú sa brány školy, do kto-
rej chodili vaši rodičia, starí rodičia 
a prarodičia posledných 140 rokov, 
aby ste sa vy v novom školskom 
roku začali učiť v 15-triednej budo-
ve našej novej školy.“ 



 

Školský rok 1968 - 1969  

Pionierska skupina pracovala v 
školskom roku 1968 - 1969 pod 
vedením skupinovej vedúcej Má-
rie Marsinovej. Pionieri sa zapája-
li v septembri a októbri do zberu 
plodín – šípok. PS sa významnou 
mierou podieľala na príprave 
programov k významným výro-
čiam a sviatkom.  

Školský rok 1969 - 1970 

Riaditeľ školy súdruh Martinček vo svojom 
príhovore zdôrazňoval správnosť a dôleži-
tosť práce školy v období,  keď naša strana 
rozvinula nekompromisný boj za prekona-
nie spoločenskej krízy, za konsolidáciu   
vnútornej situácie a medzinárodné posta-
venie  nášho štátu najmä v oblasti ideolo-
gickej, politickej a ekonomickej. Vyzdvihol, 
že tento rok sa bude niesť v znamení osláv 
25.výročia oslobodenia našich národov  
sovietskou armádou a revolučných bojov 
československého ľudu pod vedením KSČS 
za národné oslobodenie, sociálnu a demo-
kratickú obrodu, ktoré viedli  k znovuobno-
veniu samostatnosti ČSR a k položeniu   
nových základov spoločenského usporiada-
nia a medzinárodného postavenia nášho 
štátu. 

 

Školský rok 1971 – 1972 

Pozitívnu úlohu má korešpondencia žiakov 
so sovietskymi pioniermi. Z hľadiska vlaste-
neckej výchovy boli využité i školské výlety, 

ktorých počet sa 
zvýšil. 



Školský rok 1972 -1973 

V škole bolo uskutočnených viac sláv-
ností, besied, rozhlasových relácií, ktoré 
boli motivované významnými výročiami, 
ako bolo 55. výročie VOSR, 50.výročie 
vzniku ZSSR, 25.výročie februárových 
udalostí a oslobodenie obce. Výchovne 
bola veľmi účinne pripravená súťaž „ V 
krajine, kde zajtra znamená včera,“   
zúčastnilo sa jej viac ako sto pionierov z 
našej školy.  

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 1973 -1974 

K 25.výročiu vzniku pionierskej organi-
zácie si učitelia pre pionierov 6.-
9.ročníka pripravili spoločenský kvíz pod 
názvom „Kto čo vie.“ Veľký úspech mala 
v obci výstava zberateľských záľub žia-
kov. 24.apríla bolo slávnostné skupino-
vé zhromaždenie, na ktorom skladalo 
sľub 44 iskier.  

Školský rok 1975 -1976 

V tomto školskom roku sa znížil  po-
čet žiakov na 378. Ich zdravotný stav 
bol veľmi dobrý. V 2. polroku pra-
covníčky hygienickej stanice pre-
viedli odhmyzenie malého počtu 
žiakov. V budúcnosti budú musieť  
triedni učitelia venovať väčšiu po-
zornosť tejto otázke. O chrup žiakov 
sa pravidelne stará MUDr. Gáťa.      
K vážnejšiemu úrazu na škole nedo-
šlo.  
 

 

 

 

Školský rok 1976 – 1977 

Súťaže v umeleckom prednese poé-
zie a prózy HK a PP mali veľmi pekný 
priebeh a vybraní žiaci dobre repre-
zentovali našu školu. Veľká pozor-
nosť bola venovaná aj dopravnej 
výchove a v niektorých triedach boli 
inštalované dopravné kútiky. 
            V tomto školskom roku boli 
nadviazané družobné styky so ško-
lou v Havířově. Počiatočné  písanie 
listov triednych kolektívov sa po-
stupne rozšírilo na výmenu žiakov v 
rámci školských výletov. 
 



Školský rok 1977 - 1978 

V školskom roku 1977/1978 
boli splnené všetky hlavné 
úlohy, ktoré vytýčilo MŠ SSR. 
Dobré výsledky boli dosiah-
nuté vo výchove k vedecké-
mu názoru, a to jednak vo 
vyučovacom procese i v prá-
ci s rodičmi. Počet prihláse-
ných žiakov na vyučovanie 
náboženstva sa znížil o 2,5%. 
Dobrá úroveň bola dosiah-
nutá i vo výchovnosti vyučo-
vania. Z vyučovacieho proce-
su sa strácal výchovný for-
malizmus, k čomu prispelo i 
to, že učitelia v práci aktív-
nejšie využívali Náčrt progra-
mu komunistickej výchovy.  
V mimoškolskej práci so žiak-
mi zohral kladnú úlohu i krú-
žok astronomicko-ateistický.  

 

Školský rok 1978 - 1979  

Vo všetkých predmetoch sa pedagogickí pra-
covníci snažili žiakov naučiť – učiť sa.  Osobitnú 
pozornosť venovali čítaniu v 1.-4.ročníku tak, 
aby žiaci čítali plynule. V rámci hodín sloven-
ského jazyka usmerňovali mimočítankové číta-
nie. Boli usporadúvané besedy o prečítaných 
knihách. Príprave recitačnej súťaže Hviezdo-
slavov Kubín venovali pozornosť už od začiatku 
školského roka. Zlepšovali úroveň písomného 
prejavu, pestovali v ústnom prejave žiakov kul-
túrnosť. Učitelia ruského jazyka sa snažili viesť 
hodiny po rusky. V predmete počty a matema-
tika dosiahli stav, že žiaci na konci 5.ročníka 
zvládali všetky počtové úkony. Viac pozornosti 
sa venovalo problémovým úlohám a využívali 
sa netradičné formy a metódy práce. Zlepšila sa 
práca s talentovanými žiakmi, zabezpečila sa 
väčšia starostlivosť o zaostávajúcich žiakov, 
zlepšila sa i hospitačná činnosť a zvýšil sa počet 
rodinných návštev. 

 

 

 

Školský rok 1979 -1980 



Školský rok 1980 -1981 

Práca pedagogickej rady :  
Zasadnutia pedagogickej rady boli 
zamerané na plnenie hlavných 
úloh školy. Boli rozoberané také 
okruhy otázok, ktoré mali celo-
školský charakter. Do príprav ro-
kovaní boli zapojení vedúci MZ, 
PK a učitelia. Na každom zasadnu-
tí boli prijaté uznesenia, ktoré boli 
všetky kontrolované. 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 1981 -1982  

V rozumovej výchove sme dosiahli 
veľmi dobré výsledky. Neprospeli 
dvaja žiaci, čo bolo 0,62% zo všet-
kých žiakov.  

Školský rok 1982 – 1983 

V materiálnej oblasti sme v minulom škol-
skom roku urobili málo. Boli zasklené 
všetky rozbité okná, maľovanie celej školy 
sme neuskutočnili pre nedostatok finanč-
ných prostriedkov. V budúcom roku treba 
maľovať celú školu, opraviť a vykonať 
klampiarske práce, ako aj vymeniť dvere 
na učebniach v strednom pavilóne. Škola 
na zimné obdobie je dobre zásobená pali-
vom. 

 

 

 

 

 

Školský rok 1983 -1984 

Texty aj fotografie pochádzajú zo starej kroniky a boli prepísané tak, ako ich nájdete 

v pôvodnej kronike. 



Školský rok  2004 - 2005 

Dňa 28. októbra 2004 pod vede-
ním pani učiteľky Aleny Ohrad-
kovej sa žiaci 8. a 9. ročníka zú-
častnili besedy  s olympionikom 
Jozefom Krnáčom, ktorý získal 
2.miesto na olympiáde v Até-
nach.  
10. 12. pani učiteľka Bechná pri-
pravila pre žiakov 5. a 9. ročníka 
besedu s americkým basketbalis-
tom W. Urightom a jeho manžel-
kou. 

Školský rok 2005 - 2006      

Dňa 14. 3. 2006 boli žiaci 8.a 
9.ročníka pod vedením pani uči-
teľky Bažányovej  na exkurzii v 
Planetáriu v Žiari nad Hronom. 
Okrem prístrojov a ďalekohľadov 
videli krásnu prezentáciu oblohy, 
vypočuli si prednášku o vesmíre 
a na spiatočnej ceste si pozreli 
historické centrum Kremnice. 

25. 4. žiaci  6. ročníka reprezen-
tovali školu na okresnej doprav-
no - bezpečnostnej súťaži „Na 
bicykli bezpečne.“ Súťaž prebie-
hala v autoškole p. Líšku v Báno-
vej. Naši žiaci obsadili 2. miesto. 

Školský rok 2006 - 2007 

Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili s pánom učite-
ľom Hudecom  na exkurzii o hubách. Výsta-
va húb na Budatínskom zámku bola veľmi 
zaujímavá a poučná. Deti poznali aj spoznali 
rozličné druhy húb. Mykológia , ktorá sa  
zaoberá hubami, sa im tak priblížila v oveľa 
väčšom svetle. 

V tomto školskom roku sa uskutočnila aj 
slávnostná akadémia pri príležitosti 40.   
výročia založenia školy. 



Školský rok 2007 - 2008 

V utorok 9. 10. 2007 deti z mater-
skej školy  a žiaci z 1. a 2. ročníka 
slávnostne otvorili nové detské 
ihrisko, ktoré nám  do užívania odo-
vzdal G. Trabelssie.   
3. júna sa na našej škole konala ak-
cia „ Deň v sukni a košeli.“ Boli na 
to tri dôvody. V tento deň sa foto-
grafovalo a cez 5. vyučovaciu hodi-
nu sa konala módna prehliadka. 
A ten tretí dôvod?  No predsa šaty 
robia človeka. Deň v sukni a košeli 
sa vydaril, dokonca sa objavili aj 
kravaty. 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2008 - 2009 

28. 5. 2009 sa uskutočnila exkurzia 
do Viedne pre žiakov 7., 8. a 9. roč-
níka. Žiaci navštívili Schonbrun,  
zoologickú záhradu a Hofburg. Sú-
časťou programu bola aj prehliadka 
mesta. 

Školský rok 2009 - 2010 

25. 11. 2009 boli žiaci 3. ročníka na    
besede na tému Rosina včera a dnes. Vo 
svojej triede privítali pána Ďurošku, kto-
rý im pútavo a veku primeranou formou 
porozprával o našej obci a odpovedal na 
ich všetečné otázky. Deti sa dozvedeli 
nielen o významných pamätihodnos-
tiach a objektoch obce, ale i o rozlohe 
chotára, počte obyvateľov i o nájdených 
predmetoch z dávnej doby. 

V piatok 12. 12. 2010 sa Kultúrny dom 
v Rosine premenil na Rozprávkovo. Rada 
rodičov a pani vychovávateľky ŠKD 
usporiadali pre deti maškarný ples, na 
ktorom sa predviedli v čarovných     
maskách. Čas zostávajúci do promenády 
masiek deti trávili rozličnými súťažami, 
ktoré pre nich pripravila pani vychová-
vateľka Majtánová a pani učiteľka Pekná 
ich  previedla rôznymi kultúrami sveta.   

 



Školský rok 2010 - 2011 

Dňa 4. novembra 2010 sa na našej škole usku-
točnilo zaujímavé podujatie pod názvom Histo-
rický šerm. Netradičnou prezentáciou obdobia 
stredoveku sa žiaci 5.-9.ročníka oboznámili so 
zbraňami a odievaním zbrojnošov. Stredovekí 
rytieri názorne predviedli ostrosť meča pri seku 
a boj s rôznymi typmi zbraní.  

Do čarovného sveta rozprávok sme sa preniesli 
15. 12. 2010, keď našu školu navštívil akade-
mický maliar Stano Lajda. Piatakov oboznámil 
nielen so svojou tvorbou, ale ukázal žiakom 
ako postupne, krok za krokom vzniká knižná 
ilustrácia. Pútavé rozprávanie podčiarknuté 
obrázkami majster zavŕšil vytvorením kresby 
Indiána, ktorú venoval kolektívu piatakov. 

Naše deti navštívili Poľskú republiku. S pani 
riaditeľkou  Maniakovou a pani zástupkyňou 
Jelšíkovou pricestovali do Rajcze, kde ich čakali 
poľské deti a ich pedagógovia. Deti mali mož-
nosť navštíviť múzeá, záhrady a spoznať kultú-
ru iného štátu ako nášho. Výlet sa uskutočnil 
v rámci projektu „Spoznajme sa vzájomne – 
hrajme sa a športujme.“ 

 

 

 



Školský rok 2011 - 2012 

Našu školu navštívili žiaci z Poľskej 
republiky. 
S programom „Spoznajme sa vzá-
jomne – hrajme sa a športujme“  
sme ich privítali na pôde našej ZŠ 
s MŠ v Rosine. Na futbalovom 
ihrisku program začal vypustením 
holubov a pokračoval športom. 
Deti strávili nádherný deň, pekný 
večer a až na druhý deň  sme sa 
s nimi rozlúčili. 

Žiaci 4. ročníka realizovali bezpeč-
nostnú akciu na ceste pri našej 
škole. Vodičom, ktorí boli zastave-
ní dopravným policajtom, odo-
vzdávali vyrobené vlastnoručne 
nakreslené obrázky. 

Školský rok 2012 - 2013 

Dňa 3. septembra 2012 sme slávnostne 
otvorili nový školský rok. Prítomných pri-
vítala žiačka Gabika Studená. Po úvod-
nom programe a slovách pani riaditeľky 
sa žiaci rozbehli do svojich tried, aby si 
pochytali obľúbené miesta. Najviac     
zvedaví a plní očakávaní boli naši prváci. 
Tento školský rok do lavíc zasadlo 186 
detí. Nadácia Socia vyhlásila tento rok 
veľmi zaujímavú súťaž „ Deti a starí rodi-
čia píšu knihu, zameranú na zlepšenie 
medzigeneračných vzťahov. Jej cieľom 
bolo, aby deti trávili viac času so svojimi 
starými rodičmi. Celkovo sa zapojilo 71 
škôl z celého Slovenska a do súťaže bolo 
prihlásených 168 prác. Preto je veľkým 
úspechom, že 2. miesto obsadila  naša 
žiačka Helenka Kotrbancová. 

V tomto školskom roku sa prvýkrát na 
našej škole uskutočnil Projektový deň 
pod vedením pani učiteľky Renáty Mar-
ťákovej. 



Školský rok 2013 - 2014 

Sobotné ráno 

 28. septembra bol krásny jesenný 
deň. No tento deň bol výnimočný. 
Žiaci, učitelia, rodičia prišli do ško-
ly a vytvorili dielo hodné umelca. 
Pri pohľade na novo vymaľovaný 
plot totiž zaplesá nejedno srdce 
dieťaťa, ale i jeho rodičov. Za dob-
re vykonanú prácu všetkých čakala 
odmena v podobe gulášu, ktorý 
s láskou pripravili naše pani ku-
chárky. 

 Školský parlament usporia-
dal zbierku detského šatstva pre 
Detský domov v Bytči. Do zbierky 
sa zapojili takmer všetky triedne 
kolektívy. Vyzbieralo sa približne 
20 vriec oblečenia pre deti vo veku 
od 3 do 15 rokov, ktoré členovia 
parlamentu roztriedili podľa dru-
hov a veľkostí. 

Školský rok 2014 - 2015 

V piatok 6. 2. sa na našej škole uskutoč-
nil zápis do 1. ročníka. Budúcich prváči-
kov pri vstupe do školy čakali rozprávko-
vé víly. Previedli ich zázračnou bránou, 
kde pomáhali odkliať začarovanú prin-
ceznú, pohrali sa s legom, ale aj si vyskú-
šali prácu s interaktívnou tabuľou.  
Potom sa presunuli do miestnosti,  kde 
už netrpezlivo čakali pani učiteľky, špe-
ciálne pedagogičky a pani psychologička. 
Tu deti ukázali svoje schopnosti, zruč-
nosti a vedomosti. Za predvedené vedo-
mosti boli odmenené pamätným listom, 
sladkou medailou a darčekmi, ktoré pri-
pravili žiaci našej školy. Atmosféru zápi-
su spríjemnilo aj malé občerstvenie, kto-
ré pre deti a rodičov pripravili pani     
kuchárky. Prežili sme spolu príjemné 
popoludnie a tiež už teraz sa tešíme na 
38 šikovných prváčikov, ktorí sa v sep-
tembri stanú žiakmi našej školy. 



Školský rok 2015 - 2016  

V piatok 16. 10. 2015 sa v telocvični našej 
školy konala akcia ku Dňu zdravej výživy. 
Tréneri projektu „Way my life,“ pán Kreana, 
Súkenník a Chodelka, pripravili deťom pred-
nášku o zdravej strave a správnom život-
nom štýle. Nakoniec si všetci spoločne za-
cvičili a naučili sa aj nové cviky, ktoré ešte 
nevedeli. 

Už 20. ročník zbierky Deň narcisov, ktorý 
zastrešuje Liga proti rakovine, sa uskutočnil 
aj na našej škole. Dievčatá z 9. A prešli trie-
dami našej školy aj obcou a ľudí,  ktorí pri-
speli ľubovoľným finančným príspevkom, 
obdarovali žltým narcisom. Vyzbierali krás-
nu sumu, takmer 800 €.  

Dopraváčik Rosinko 

Naša škola s materskou ško-
lou podala projekt „ Dopravá-
čik Rosinko,“ ktorý bol podpo-
rený sumou 3000 € Nadačným 
fondom Kia Motors Slovakia v 
Nadácii Pontis. Tento projekt 
je zameraný na vybudovanie 
dopravného ihriska v areáli 
školy, ktorý má slúžiť na     
dopravnú výchovu.  

 



V školskom roku 2017/2016 pracujú na škole : Pedagogickí zamestnanci ZŠ  

Mgr. Zuzana Maniaková, Mgr. Eva Jelšíková, Mgr. Alena Ohrádková, Ing. Zlatica Ba-
žányová,  Mgr. Silvia Zánická, Mgr. Anna Valíčková, Ing. Renáta Marťáková, Mgr. 
Miriama Lamžová,  Mgr. Dana Čvartinská, Mgr. Lenka Maceková, Mgr. Andrea Lok-
šíková, Mgr. Jana Kmeťová, Mgr. Katarína Hodasová,  Paedr. Monika Ugorová, Mgr. 
Jana Zigová, Mgr. Ivana Šugarová, Mgr. Emília Pallová, Katarína Kotrbancová, Eva 
Majtánová, Marcela Jaššová 

 Pracovníčky školskej jedálne a prevádzkoví pracovníci :   

Jana Majtánová, Anna Prostredná, 
Jana Stranianková, Anna Daniško-
vá a Ľubica Turská /Alena Ďurat-
ná, Július Ondák, Lýdia Kováčová,  
Iveta Vitosová,  Mária Palúchová 



Pedagogickí zamestnanci MŠ  : 

Mgr. Kušnierová Zuzana, Senková Janka, Bašková Martina, Sedliačková Paulína, Maj-
tániková Tatiana, Bednárová Miroslava, Bc. Eleonóra Ceterová,  Ľubomíra Knapcová, 
Drahomíra Holešová, Romana Madejová, Alena Ceterová, Mgr. Vladimíra Kušnírová 



 kvalitnú výchovu a vzdelávanie 

 kvalifikovaných pedagogických  a odborných zamestnancov 

 individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka 

 projektové vzdelávanie, vysoko efektívne vyučovanie, kooperatívne 

vyučovanie so zameraním na vytváranie neohrozujúceho prostredia 

pre žiakov – alternatívne a moderné vyučovacie postupy 

 služby výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga, odbornú starostli-

vosť pre deti so  švvp 

 špeciálne odborné učebne  – jazyková, počítačová,  multimediálna, ku-

chynka, dielne a laboratórium 

 možnosť práce na vyučovaní s počítačmi, tabletmi, vizualizáciou... 

 všetky triedy s pripojením na internet, s prezentačnou technikou a in-

teraktívnymi tabuľami 

 výučbu rozšírenú o cudzie jazyky, technické predmety so zameraním na 

rozvoj počítačovej zručnosti a podporu  prírodovedných predmetov 

 výučbu anglického jazyka od prvého ročníka, výučbu nemeckého jazyka 

od siedmeho ročníka (podľa voľby rodičov) 

 vyučovanie informatiky od prvého ročníka 

 v popoludňajších hodinách činnosť rôznych krúžkov 

 telocvičňu, školské ihrisko, multifunkčné ihrisko, volejbalové plážové 

ihrisko 

 

 



 školskú knižnicu  

 v popoludňajších hodinách výučba ZUŠ F. Špániho – odbor hudobný 

(klavír, gitara), literárno-dramatický a SZUŠ L. Lúčka – odbor hudobný 

(spev), výtvarný, možnosť navštevovať súkromnú školu ANJ SHANTI, 

možnosť navštevovať gymnastiku a tanečnú školu P. Ciekera priamo na 

našej škole 

 možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode – podľa 

záujmu 

 kvalitné, chutné a zdravé stravovanie v školskej jedálni priamo v ob-

jekte školy 

 možnosť navštevovať školský klub detí (ráno pred vyučovaním aj popo-

ludní) 

 rôzne školské akcie: exkurzie, výlety, detský karneval, Halloween, Deň 

zdravej výživy, Imatrikulácie prvákov, Projektový deň, Vianočné trhy, 

Mikuláš, zábavné a vedomostné súťaže, olympiády, koncerty, Enviro-

projekty, ... 

 príjemné rodinné a bezpečné prostredie v škole, budovanie neohroze-

ného prostredia v triedach 

 kontinuálne prepojenie s materskou školou v obci 

 činnosť žiackeho školského parlamentu s vlastnými aktivitami, s mož-

nosťou vyjadrovať sa k dianiu na škole a jej rozvoju 

 podpora sociálnych zručností žiakov, finančnej, čitateľskej, prírodoved-

nej gramotnosti a rozvoj iných kľúčových kompetencií žiakov 



V strede dediny v objatí 
domov, 

stojí naša škola - náš dru-
hý domov. 

Ľudia o nej vravia: „To je 
dobrá škola.“ 

Zakaždým tu stretneš 
super učiteľa. 

Tu nám detstvo končí a 
život začína, 

bola si nám škola najlep-
šia rodina. 

Raz  pominie tvoj dohľad 
a istota. 

Ver, že obstojíme aj v 
skúškach života! 

Radi sa však vrátime, 
naša škola milá, 

aby si sa z našich úspe-
chov potešila. 

                                                
A.Vrabcová, VIII. A 

Škola naša milovaná, 

do nových šiat obleče-
ná. 

Každý ťa má veľmi rád, 
chce byť s tebou kama-
rát. 

Pavilóny sú zateplené, 
triedy dobre vybavené. 

Kuchárky sú milé dá-
my, v jedálni sú ako 
naše mamy. 

Žiakov si už veľa vycho-
vala, šťastie aj lásku 
rozdávala.  

Učiteľky milé máme, 

nikdy sa s nimi nehá-
dame. 

Dúfam, že ešte veľa 
rokov tu budeš stáť 

a žiakom život skrášľo-
vať! 

 V. Motyčíková, IX. A 

Škola, škola, školička, 

je už z teba babička. 

Vyrástlo tu veľa detí, čas 
ako orol v nej rýchlo letí. 

Mnoho ťažkých predme-
tov, stovky vypísaných 
zošitov. 

Matika a fyzika - to  je 
ťažká logika.  

Päťky si nám rozdala, 

na stredné školy dostala. 

Naučila si nás písať, čítať 

a aj zopár čísel vypočí-
tať. 

Berieme ťa ako mučia-
reň, si však naša učiareň. 

Učiť sa nám nechcelo, 

učiteľky to vždy bolelo. 

Za všetko ti ďakujem 

a ďalších 50 rokov ti pra-
jem!          

                                                         
A. Šemíková, IX. A  



Naša škola plná detí,  

v každom kúte radosť svieti. 

Tašky, perá, nožnice,  

úsmev strihnú na líce. 

 

Žiaci sa tu učia roky,  

sem vždy vedú naše kroky. 

Škola má päťdesiat rokov,  

viete koľko je to krokov? 

 

No a celý školský zbor,  

nad tým drží svoj dozor. 

Dali nám pre život základ, č 

o je pre nás hotový poklad. 

 

Veľmi sme im za to vďační,  

podali však výkon značný. 

Škola dobré meno má,  

veľa pre nás znamená. 

 

A keď v nej už nebudeme,  

spomienky jej venujeme. 

Prajeme jej mnoho rokov  

a v nich veľa šťastných krokov. 

 

       A . Tomusová, VI. A  

 

 

Nie je nič krajšieho, keď svoju školu 
máš, keď ona sviatok má aj báseň pre 
ňu máš. 

 

Veľa šťastia, zdravia, všetkým ľuďom 
v nej, želajú vám žiaci z lásky úprim-
nej. 

 

Päťdesiat rokov dlhý čas, bol tu vtedy 
len málokto  z nás. 

Do školy všetci s radosťou chodili, aj 
keď však aktovky na pleciach nemali. 
No tie časy zmizli navždy, aktovku 
peknú  má dnes z nás každý.  

 

Naša škola moderná, je dnes krásna 
farebná. Farby dúhy na nej máme, 
spolu sa v nej radi hráme. 

 

Škola je náš druhý dom, žijeme si 
šťastne v ňom. Učitelia, spolužiaci, to 
sú naši kamaráti. 

 

K 50. výročiu veľa zdaru jej dnes vše-
tci žiaci prajú. Prajú jej aj všetci ľudia 
z Rosiny, škola je náš priateľ aj kus 
našej rodiny. 

 

        E. Majtánová, vychovávateľka 



 

Pri príležitosti 50. výročia našej školy pani učiteľky slovenského jazyka a litera-

túry   vyhlásili literárnu súťaž.  Do súťaže sa zapojili žiaci všetkých ročníkov, vy-

brať najkrajšie básne nebolo jednoduché. Víťazné práce boli ohodnotené 

v dvoch kategóriách, na prvom stupni a na druhom stupni. 

Víťazné práce 1. stupeň 

1.miesto :  Dominka Gajdárová, III. B 

2.miesto : Nerka Júlia Hanuljaková, Krisínka Berzáková, III. B 

3.miesto : Gabika Jaššová, Simonka Plavá, III. A 

 

Víťazné práce 2.stupeň  

 1. miesto : Daniela Pavelová, VIII. A 

 2. miesto : Timon Toth, V. A 

 3. miesto : Viktor Adamčík, VIII. A 

Víťazom patrí srdečná  gratulácia a všetkým zúčastneným ďakujeme. 



Naša škola  

50 rokov má táto škola, každý rok nových 
žiakov volá.  

Zažila toho už veľa. Aj dnes je v novom 
šate skvelá. 

Každý žiak i učiteľ vie, že naša škola pes-
ničkou znie. 

Jar, leto, jeseň, zima tiež vie, že dúha sa 
nad našou školou vždy skvie. 

Aj keď prší, aj slnko svieti, pre vysvedče-
nie si každý žiak beží. 

Pani učiteľky s radosťou, učia žiakov 
s prísnosťou. 

Láskavé sú, všetci vedia, milý úsmev vša-
de lieta. 

Nad tým všetkým prísne bdie najvyšší šéf 
rozhľadne. 

Či je dobre a či zle, riaditeľka vždy rozhod-
ne. 

Naša škola všetko vie, možno nám raz 
rozpovie, ktorý žiak tu sníval, ktorý naj-
lepší tu býval. 

To je naša škola skvelá, 50 ďalších rokov ti 
želám! 

                                                                         
Dominika Gajdárová, III. B 

Holá, holá, škola volá. 

Tíško sa z nej ozýva, že nás všet-
kých pozýva na oslavu svojho 
sviatku. 

Má vraj rovnú päťdesiatku! 

Bude to oslava ako sa patrí, veľká 
a noblesná jak naše Tatry.  

Školička, škola, čo múdrosť si nám 
dala, odpovedz prosím: 

„Koľko žiakov už si vychovala?“ 
Odpoveď nevieš, veď prešli roky. 
Zrátať tie čísla by boli muky. 

A koľko učiteľov za celý čas muse-
lo na žiakov  zvyšovať hlas? 

Netreba rátať, veď sme tu všetci, 
starší aj mladší, a poďme k veci. 

Školička milá, nech sa ti darí, nech 
tvoji žiaci s úsmevom v tvári zvlá-
dajú i ďalšie roky a nech nám la-
dia spoločné kroky.                   

                                                                     
Daniela Pavelová, VIII. A 

Víťazné práce : I. kategória     II. kategória 



1. Stolnotenisový krúžok 

2. Futbalový krúžok, ml. 

3. Volejbalový krúžok 

4. Radi sa hýbeme 

5. Tancuj, tancuj, vykrúcaj 

6. Túlavé topánky 

7. Matematika prevažne vážne 

8. Varila myšička kašičku I. 

9. Varila myšička kašičku II. 

10. Z každého rožka troška 

11. Farby fantázie 

12. Slovenčina hrou 

13. Zebra – školský časopis 

14. Easy - angličtina 

15. Jazyková škola Shanti 



  

Na našej škole úspešne pôsobí už niekoľko rokov. Školský parlament je samo-
správna skupina žiakov, zložená z dvoch zástupcov tried 4. až 9. ročníka. Na 
svojich zasadnutiach volení zástupcovia tlmočia názory, predkladajú návrhy 
svojich spolužiakov a spoločne hľadajú možnosti ako riešiť problémy, ktoré 
ich trápia. 

Žiaci sa touto formou učia verejne vystupovať, prezentovať názor svoj i skupi-
ny, vecne a vhodne argumentovať. Naším cieľom je zapojiť žiakov do diania 
na škole, viesť  ich k všímavosti, tvorivosti a zodpovednosti za  veci, ktoré sa 
ich týkajú. Okrem toho školský parlament organizuje mnohé pekné 
a zaujímavé akcie. 

 Žiaci 1. - 9. ročníka sa stretli s profesionálnymi trénermi a kulturistami, 
ktorí im prišli porozprávať o zdravej strave, cvičení a starostlivosti o svoje te-
lo. 

 Každoročne za úžasnou zábavou na Haloweenskej párty takisto stojí 
skvelý tím školského parlamentu. 

 Školský parlament  zorganizoval aj zaujímavú a zábavnú akciu „Módny 
týždeň“. V pondelok sa žiaci učili v pyžamách, utorok patril teplákom 
a športovému oblečeniu,  v stredu sme sa zahrali na malých elegánov a malé 
dámy, vo štvrtok sme sa topili v XXL oblečení, no a v piatok sme hýrili všetký-
mi možnými farbami. 



Projekt Enviro – môj malý čin na záchranu Zeme 

Moja škola ma učí správne žiť 

Projekt Enviro – Zelené mesto budúcnosti 

MŠVVaŠ SR Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho škol-
stva – digitalizácia škôl www.digiskola.sk 

NÚCEM Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných ško-
lách s využitím elektronického testovania e-Test 

UIPŠ – Centrum vedecko-technických informácií SR, Moderné vzdeláva-
nie pre vedomostnú spoločnosť 

VÚDPaP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania so-
ciálno-patologických javov v školskom prostredí 

Národné športové centrum – zvýšenie  kvalifikácie učiteľov telesnej 
a športovej výchovy 

ŠIOV – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť „Podpora po-
lytechnickej výchovy na základných školách“ Dielne II 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť „Nové trendy vzde-
lávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ 

Dopravné ihrisko v ZŠ s MŠ Rosina, Nadácia Pontis – KIA Motors 

Projekt Enviro – Staň sa umelcom 

Projekt Enviro – Tajomstvá vody 



 



 



 



 



 



 



So žiakmi sme sa zapojili do 
akcie Amnesty International 
a písali sme listy za oslobodenie 
nespravodlivo odsúdených ľudí 
v cudzích krajinách. 

Naši žiaci sú súčasťou mnohých charita-
tívnych akcií a projektov. Každoročne sa 
zapájame do Dňa narcisov, najväčšej 
finančnej zbierky organizovanej Ligou 
proti rakovine.  

Dlhoročnú spoluprácu udržujeme aj s Unicefom, zapojili sme sa do zbierky Modrý 
gombík a našu školu  navštívil aj junior ambasádor spoločnosti Unicef, ktorý žiakom 
pripravil zaujímavé aktivity. Taktiež sa angažujeme v projekte Červené stužky, ktorý 
slúži na osvetu boja proti chorobe AIDS. 



Naši žiaci opakovane sadili nové stromy – na ceste do Bytčice a na ceste do Trnového. 
Prispeli tak svojou prácou ku krajšiemu a zelenšiemu prostrediu. 

Pestujeme rastlinky v ekoskleníkoch 

 Staráme sa o čistotu našej riečky 

 Deň Zeme každoročne oslavujeme 

zbieraním odpadkov  v okolí školy 



Učíme sa o chémii v našich potravinách, 

už vieme rozlíšiť čo je zdravé a čo nie... 

Vieme tvoriť aj z druhotných surovín 

Aj naši najmenší už dokážu zodpovedne triediť odpad 



Vo všetkých oblastiach dosahujeme 
krásne výsledky... 

Šport 

Chlapci pravidelne dosahujú výborné 
výsledky vo futbale.  

Družstvo v zložení : T.Šemík, M. Turský, 
M. Gavuliak, T. Hemčík, V. Konštiak, 
A.Kroupa, J. Holienka a M. Jaššo vybojo-
vali druhé miesto v majstrovstvách fut-
balu v malom obvode.  

V roku 2015 vybojovali chlapci tretie 
miesto na majstrovstvách okresu vo fut-
sale. Aj v roku 2016 sa chlapci zúčastnili 
viacerých futbalových turnajov. Na tur-
naji, ktorý sa konal na Gymnáziu Hlinská 
v Žiline, získali prvé miesto a najlepším 
strelcom turnaja sa stal náš žiak Tomáš 
Šemík. V ďalšom turnaji v Belej získali 

žiaci druhé miesto. 

V bedmintone opakovane za se-
bou dosiahli úspechy družstvá 
v zložení Daniela Pavelová, Alžbeta 
Pagáčová, Vladimír Konštiak 
a Alexander Kroupa.  

Dievčatá získali na majstrovstvách 
okresu 3. miesto a chlapci sa 
umiestnili na 2. mieste. V roku 
2016 tieto družstvá získali tretie 
miesto v okrese. 

Dievčatá zase úspešne reprezentujú 
na každoročnom turnaji obcí vo vybí-
janej. 



Na lyžiarskych pretekoch o Pohár 
primátora Žiliny naši žiaci výrazne 
bodovali.  

Alexander Kroupa si odniesol pohár 
za prvé miesto, Terezka Líšková sa 
umiestnila na druhom mieste 
a Alžbetka Pagáčová obsadila pekné 
piate miesto. 

Slovenský jazyk 

Do literárnych a recitačných súťaží sa žiaci zapájajú veľmi radi a ochotne. Podari-
lo sa nám dosiahnuť aj medzinárodné úspechy. 

V celoslovenskej súťaži „Slovensko potrebuje dobrých otcov“ sa Terezka Miče-
chová umiestnila na prvom mieste a jej otec si prebral v Divadle Andreja Bagara 
v Nitre ocenenie Otec roka, ďalšie umiestnenie získala Romanka Gajdošíková, 
ktorá sa so svojím príspevkom umiestnila na treťom mieste. 

Na 22.ročníku celoštátnej literárnej súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko“ získala Emma Kotrbancová osobitnú cenu poroty. 

 



 

    Tak tento úryvok o Slovensku je zo zošita, ktorý našiel môj ujo Jurko na sta-
rom humne v Terchovej. Ak mal teda chlapec alebo dievča, ktorý (á) o Sloven-
sku písali 10 rokov, museli sa narodiť  v roku 1914. Tento dokument bol písaný  
v roku 1924,  takže teraz  má 89 rokov. Áno, ja viem, že bývam v dedinke Rosi-
na a s nami aj starí rodičia z ockovej strany. Mamina však pochádza z Tercho-
vej a do Rosiny prišla za nevestu. Takže druhí starí rodičia bývajú v Terchovej, 
kde býva aj maminkin brat ujo Jurko, ktorý tento dokument našiel a jej sestra 
Helenka.  Preto chcem napísať niečo o dedinke Terchová. 

     Často chodievame na túry do Jánošíkových dier, na Zbojnícky chodník či ka-
bínkovou lanovkou na Chleb, odtiaľ  pešo na Kriváň.  Vo Vrátnej doline sa na-
chádzajú stovky turistických chodníkov, je si z čoho vyberať v lete a aj v zime. 
Pre lyžiarov sú tu skvelé podmienky na lyžovanie. Dedina žije bohatým kultúr-
nym životom. Od známych Jánošíkových dní, ktoré stále udržiavajú náš folklór, 
cez slávnosti sv. Cyrila a Metoda, ktoré udržiavajú naše náboženské cítenie. Žije 
i rôznymi súťažami - od ťahania dreva ťažnými koňmi, kosením trávy či hra-
chovratom. Konajú sa tu aj festivaly pre mladých ako Country fest Rozmarín, 
Budzogáň. Moji starí rodičia sú originál Terchovci a vo  svojej rodnej dedine 
prežili  svoj nádherný kus života. 

     Ja bývam v Rosine, tu je môj domov. S maminou i sestrou Helou často cho-
dievame s našimi dvoma psami na prechádzky do Brezníka, Vlčína či Dubia. 
Milujem voňavé lúky a lesy, po ktorých radi šantíme. Vždy, aj cez leto, jeseň, 
zimu či jar. Najradšej mám jar, keď všetko začína pučať a rozkvitajú kvety . 
Stromy sú zelené a plné života. Cez leto je to úplné iné. Všade sa smeje slnko. 
Kvety rozprávajú úžasnými farbami. Je teplo a na prechádzkach stretávame 
viac ľudí. Zelené, červené, oranžové a aj žlté stromy sú na jeseň úžasné. Milu-
jem prechádzky po suchom lístí, ktoré mi šepoce letné tajomstvá. V zime sa zas 
brodíme po zasnežených lúkach a sneh sa nám v očiach ligoce ako diamanty. 

    Moja dedinka je naozaj krásna, no mám rada aj Terchovú, maminkinu rodnú 
dedinu 

E. Kotrbancová, IX.A  - Osobitná cena poroty na celoslovenskej literánej súťaži 
Prečo mám rád slovenčinu, prečo má rád Slovensko v šk. roku 2013/2014 

 



Ďalší krásny úspech sa nám podaril 
v medzinárodnej súťaži, v ktorej si 
zmerali sily až tri krajiny – Česko, Poľ-
sko a Slovensko. V súťaži Staň sa spi-
sovateľom s Petrom Kubicom sa Nelka 
Kubišová umiestnila na treťom mieste. 

Detská rozprávková Žilina je celoslo-
venská súťaž v tvorbe rozprávok. V jej 
siedmom ročníku sa spomedzi 139 sú-
ťažiacich umiestnila Terézia Mičechová 
na druhom mieste. 

Terezka Mičechová sa umiestnila na 
prvom mieste aj v regionálnom kole 
rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Postú-
pila až do celoslovenského kola, ktoré 
sa konalo na Zvolenskom zámku. 
V roku 2016 bodovala v tejto súťaži aj 
Ninka Mária Hanuljaková, ktorá získala 
čestné uznanie poroty v regionálnom 
kole. 

V celoslovenskej súťaži Literárna cena Janka 
Frátrika získala Alexandra Rečková druhé 
miesto. 

Pravidelne sa zapájame aj do recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín a do súťaže Šaliansky 
Maťko, kde žiaci súťažia v prednese sloven-
ských povestí. 



Matematika  

 Každoročne sú talentovaní žiaci našej školy zapájaní do 
rôznych matematických súťaží: Matematická olympiáda, Py-
tagoriáda, Gvoboj, Sezamko, Maks, Klokan,Všetkovedko. 

 V matematickej súťaži  Gvoboj sme ako doma. V roku 
2015 získalo družstvo v zložení : J. Jánošíková, S. Brezáni, 
S.Kuba a J.Holienka dvanáste miesto spomedzi 32 súťažiacich 
družstiev.  

 V tomto školskom roku sa družstvo v zložení: Júlia Já-
nošíková, Samuel Kuba, Emma Kotrbancová a Daniela  Pave-
lová umiestnilo na ôsmom mieste. 

 

 

 

 

 

 

V školských kolách Pytagoriády máme každoročne veľký po-
čet úspešných riešiteľov. 

 V Matematickej olympiáde sme v roku 2016 mali štyri 
úspešné riešiteľky v okresnom kole: Júliu Jánošíkovú, Danielu 
Pavelovú, Ninu Nagyovú a Ninu Máriu Hanuljakovú.  

 V školskom roku 2016/2017 úspech dosiahli opäť Nina 
Nagyová, Veronika Hikaníková a Zuzana Beniačová. 

 Geografia 

V geografických olympiádach takisto dosahujeme pekné 
výsledky a školské kolá majú veľa úspešných riešiteľov.  



Anglický jazyk 

 Úspešní riešitelia školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Emma 
Kotrbancová nás reprezentovala v obvodnom kole anglickej olympiády, kde sa 
stala jej úspešnou riešiteľkou. 

 Každoročne sa na našej škole koná aj Shakespearov deň, žiaci súťažia 
v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Julka Jánošíková sa v roku 2016 
umiestnila na treťom mieste  v mestskom kole tejto recitačnej súťaže. 

 

 



 Robotika 

 V robotickom turnaji Lego sumo 
v roku 2014 sa sme sa umiestnili na piatom 
mieste. 

 V roku 2016 cestovali naši žiaci do 
Brna na medzinárodnú robotickú súťaž, tím 
v zložení S. Majtán, J. Piesecký, N. Nagyová, 
F. Šottní a J. Šramo sa umiestnil na piatom 
mieste v konkurencii osemročných gymná-
zií a stredných škôl.  

 Úspech sme zožali aj tento rok v Brne 
na súťaži Robotiáda a reprezentovali nás 
mladší žiaci : Janko Čanecký, Timon Toth, N. 
Nagyová, J. Šramo, K. Ďurišová,  ktorí skon-
čili na siedmom mieste zo sedemdesiatich 
súťažných družstiev. 

 Medzinárodnú súťaž Trenčiansky ro-
botický deň absolvoval tím v tom istom zlo-
žení ako Robotiádu, k žiakom sa pridal ešte 
Šimon Ďurči zo 4. A.  Ani tu ich neminul ús-
pech a získali 6. miesto z tridsiatich. 



V škole sa venujeme aj rôznym iným aktivi-
tám, zážitkom, exkurziám, koncertom, bese-
dám, výletom, vystúpeniam, ktoré nás rozví-
jajú aj obohacujú. 

Spoločne s rodičmi a učiteľmi sme si skrášlili 
prostredie a okolie školy. Neváhali sme prísť 
do školy aj v sobotu a krásne pestro sme si 
vymaľovali plot okolo školy. 

Exkurzia v Nitre 

Exkurzia v dopravnom 

laboratóriu Žilinskej 

univerzity 



Múzeum Martina Benku 

v Martine 

Návšteva multimediálnej výstavy  

Divadlo Nová scéna v Bratislave, 
muzikál Rómeo a Júlia 



Mestské divadlo v Žiline, predstavenie Jánošík 007 

Každoročne robíme krásny zápis pre nových prváčikov, po nástupe do 

školy ich čakajú imatrikulácie, slávnostné pasovanie do stavu prvácke-

ho... 



Plavecký výcvik  

Lyžiarsky výcvik 



Štafetový  beh k Medzinárodnému dňu mieru 

Škola v prírode 

Deň so zvieratkom 



Výlet do Londýna  

Výlet Rím – Vatikán  



V rámci boja proti obezite každoroč-
ne pripravujeme pre žiakov deň plný 
ovocia a zeleniny 

Mikuláš na škole 



Podporujeme talenty na našej škole 



Deň úsmevu  

Cvičenia v prírode 



  Slnečné dni 

Výchovný koncert 

Tvorivé dielne 



Vianočné trhy 

 Tradície na svätú Luciu 

Tekvicové slávnosti 



Záložka spája školy 

Deň v požiarnej zbrojnici 

Akcia „ Do školy na bicykli“ 



Máme nový semafor 



Biskup žilinskej diecézy Tomáš 

Galis 

Spisovateľ Daniel Hevier 

Spisovateľka Katarína Mikolášová 



Perličky zo žiackych knižiek 

Váš syn behá po stene!  

Vaša dcéra desiatuje pomôcky na vý-
tvarnú výchovu.  

Váš syn lezie do päťmetrovej výšky na 
dvojmetrový strom. 

Nemal žiacku knižku a navyše mi ju od-
mietol dať. 

Váš syn behá po chodbe nepovolenou 
rýchlosťou. 

Žiak sa mi smeje za chrbtom do očí. 

Simuloval školské zvonenie budíkom a 
keď som mu na to prišla, tvrdil, že ho o 
to požiadal  

školník… 

Zápis učiteľa: Neustále behá po triede a 
posedáva na oknách.  

Odpoveď otca: Tomu neverím! S pozdra-
vom Holub. 

Pozerá sa na mňa cez pravítko a smeje 
sa, že som zelená. 

Ohrozuje spolužiaka perom a nemá gu-
mu. 

 

Počas písomky vnucuje spolužiač-
ke správne odpovede. 

Svojím spevom úmyselne rušil hodi-
nu spevu. 

Žiačka bez vyzvania vybrala na ho-
dine telesnej výchovy kozy a celá 
trieda cez ne skákala. 

Bol pristihnutý v školskej jedálni, 
ako  bozkáva spolužiačku, máme 
podozrenie na lásku. 

Pravidelne chodí do školy nepravi-
delne. 

Vyvolaný prehlásil, že nebude od-
povedať bez advokáta. 

Žiak začína disponovať drzosťou. 

Ostrihajte svojho syna, na hodine 
nevidí! 

Jedol cez hodinu cukríky po záruke. 

Žiak si cez prestávku neopakoval 
prírodovedu. 

Žiačka hádzala na hodine spolužia-
kovi gumu, čím mohla vážne ohro-
ziť jeho zdravie a zdravie iných spo-
lužiakov. 

Žiak po zazvonení nesedel na mies-
te, bol v zárubni. 

zdroj: internet  
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(Tajnička) pochádza z roku 1645, keď bol severozápadne od dnešného kostola na 
pravom brehu potôčika Rosinka postavený kostol a vedľa neho drevená, slamou 
krytá škola, v ktorej boli 2 miestnosti. Hoci Rosina mala mnoho detí, zápis v škole 
hovorí len o 9 žiakov. Zápis však nehovorí o školskom magistrovi. V minulosti vyu-
čovali aj obyvatelia obce, ktorí poznali litery. Odvtedy sa teda datujú začiatky šíre-
nia vzdelania obce. (Zdroj: Základná škola Rosina – 40. výročie vzniku školy) 



VODOROVNE: 1. Reklamný štít, nápis s názvom a značkou firmy- má meniny 
3.9.\ 2. Universal USB Installer (skr.) – nezávislý štát v Austrálii a Oceánii\  3. 
PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY – mesiac (básnicky)\  4. Spojka – Regionálne Vzdelávacie 
Centrum (skr.) – Drogerie Markt (skr.)\ 5. Zlý, po anglicky – dvojhláska – nástroj 
na umývanie podlahy\  6. Druh papagája – United Nations Office at Nairobi 
(skr.)- spojka/samohláska\  7. Nemec, po anglicky – mililiter (zn.)\  8. Tvrdá spo-
luhláska – DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY\  9.  Alaska Ocean Observing System (skr.) – 
fáza spánku - samohláska\  10. Dopravný Podnik Bratislava (skr.) - veci, ktoré 
uspokojujú potreby človeka a sú predmetom kúpy a predaja\  11. Hrdina, po 
anglicky – tmavý, po anglicky\ 12. Obidva – základná číslovka – ukazovacie zá-
meno (napíš ho bez diakritiky)\ 13. Tvrdá spoluhláska – TRETIA ČASŤ TAJNIČKY – 
obojaká spoluhláska\  14. The Dallas Morning News (skr.) – švédske automobily\ 
15. Orientálna rozprávková bytosť – mesto v ČR 

ZVISLE: A – druh zväčšovacieho skla – hlavné mesto Iraku – japonské automo-
bily\  B – náš/naša/naše, po anglicky – ochranný bôžik, po anglicky – starogréc-
ky bájkar – European Board of Opthalmology (skr.) - značka mililitra\  C – dať, 
po anglicky – príslovka (bez úžitku, márne) – taška\  D -  miesto, v ktorom sa vo 
väčšom množstve zachovali kosti zomrelých al. vyhynutých živočíchov  – iste – 
Deutsche Krankenversicherung (skr.) – tvrdá spoluhláska\  E – veľký kameň – 
aeroplán (hovor.) – Digitálny Vzdelávací Obsah (skr.) – označenie hudob. žánru\ 
F – vták podobný pštrosovi (... hnedý) – značka centimetra – osobné zámeno – 
slovo NEVADÍ bez poslednej slabiky – boxerista (Muhammad ...) - tvrdá spolu-
hláska\  G – hlavné mesto Anglicka, po anglicky – oboj. spoluhláska – predajňa 
dojčenských potrieb – ženské meno\  H – Oracle Adaptive Access Manager 
(skr.) – štát v Austrálii a Oceánii – oboj. spoluhl. - kamarát  

 

POMÔCKY: Palau, REM, Samoa, luna, Kmart, Oi, lar, osárium 

 

Vytvorila/spracovala: Martina Hreusíková 



Školský klub detí 

 Náš školský klub 
detí pri ZŠ s MŠ v Rosine 
je v prevádzke od 6.45 do 7.45 hod. 
pred vyučovaním a po vyučovaní od 
11.40 do 16.30 hod.  

 ŠKD má tri oddelenia, ktoré na-
vštevujú deti 1. – 4. ročníka. 
1.oddelenie vedie p. vychovávateľka 
Katarína Kotrbancová, 2. oddelenie p. 
vychovávateľka Eva Majtánová a 3. 
oddelenie vedie p. vychovávateľka 
Mgr. Marcela Jaššová. 

 Výchova detí je jednou z najdôle-
žitejších úloh, ktoré na nás kladie sám 
život. Cieľom nášho školského zariade-
nia pre výchovu mimo vyučovania je 
okrem poskytovania mnohých aktivít 
naučiť deti efektívne a tvorivo využívať 
voľný čas. Deti sa učia, ako si zorgani-
zovať svoje voľno a naplniť ho zmyslu-
plnými činnosťami.  Je tu priestor, v 
ktorom sa deti učia kultúrnemu správa-
niu, aby dokázali pri každej príležitosti 
rešpektovať potreby ostatných aj seba 
samého.  

 Prostredníctvom rozličných čin-
ností a aktivít vo výchove mimo vyučo-
vania pestujeme  a rozvíjame u detí  
lásku ku kultúrnym hodnotám a tradí-
ciám.  

 Rozvíjame  u nich  
potrebu chrániť si naše 
prírodné a kultúrne bo-

hatstvo a životné prostre-
die. Deti sa tu formou hier a aktivít 
učia objavovať krásu nielen v umení, 
ale aj v každodennom živote. 

 Náš školský klub detí je každý 
deň naplnený inou výchovno-
vzdelávacou činnosťou: 

Pondelok –  vzdelávacia výchova, 
prírodovedno-environmentálna vý-
chova 

Utorok - spoločenskovedná výchova 

Streda - pracovno-technická výcho-
va 

Štvrtok - esteticko-výchovná výcho-
va 

Piatok -  telovýchovná, zdravotná a 
športová výchova 

 Pani vychovávateľky v škol-
skom klube detí pracujú podľa vy-
pracovaného výchovného programu 
pod názvom Múdre a zdravé deti sú 
naša budúcnosť. 



 Tento školský rok je zameraný 
na čitateľskú a finančnú gramotnosť, 
ktorú rozvíjame a  upevňujeme u detí 
formou  rôznych hier a spoločných  
aktivít.  

 Venujeme sa aj príprave na vyu-
čovanie hlavne využívaním didaktic-
kých hier na upevnenie učiva zo slo-
venského jazyka, matematiky, príro-
dovedy či iných predmetov. Venujeme 
sa aj príprave kultúrnych programov 
na rôzne významné udalosti, ako sú: 
Deň matiek,  Mesiac úcty k starším, 
Jeseň na dedine. 

 V čase súčasného prudkého roz-
voja informačných technológií, pôso-
benia televízie, médií, internetu, mo-
bilov a iných prostriedkov na deti  vo 
voľnom čase je o to viac potrebné hľa-
dať možnosti, ako ich motivovať na 
efektívne prežitie voľného času, a pre-
to naše školské zariadenie zohráva vo 
výchove detí veľmi významnú úlohu. 

 Okrem iného ŠKD pravidelne 
organizuje Deň úcty k starším,         
Valentínsku poštu a tento rok zorgani-
zovala aj burzu hračiek. 

Jeseň na dedine 

Z činnosti ŠKD  

Beseda so spisovateľkou K. Mikolášovou 



 Materská škola v Rosine je eloko-
vaným pracoviskom základnej školy. V 
minulosti sídlila v rôznych provizóriách, 
napríklad na miestnej fare, v rodinnom 
dome, v priestoroch starej i novej školy 
a obecného úradu. 

 Dňa 2.9.2014 začala svoju pre-
vádzku v novej budove, ktorej súčasťou 
je aj priľahlý dvor s detským ihriskom. 
Materská škola poskytuje celodennú 
výchovu a vzdelávanie v šiestich trie-
dach so 134 deťmi. Pedagogickú čin-
nosť vykonáva 12 kvalifikovaných učite-
liek predprimárneho vzdelávania.  

 Základným kurikulárnym doku-
mentom je nový Školský vzdelávací 
program  „Janko Hraško spoznáva svet“ 
vytvorený na základe platného Štátne-
ho vzdelávacieho programu zameraný 
na zážitkové učenie, ktoré vedie deti k 
poznávaniu, objavovaniu, skúmaniu, 
experimentovaniu, k ochrane prírody a 
k zdravému životnému štýlu. Víziu MŠ 
„Zdravé a šťastné deti sú naša budúc-
nosť“ dopĺňa citát Roberta Fulghuma 
„Všetko čo naozaj potrebujem vedieť, 
som sa naučil v materskej škole.“ 

 Hlavným zameraním mater-
skej školy je rozvíjať u detí environ-
mentálne cítenie, zdravý  životný 
štýl a formovať humánny a morálny 
vzťah k ochrane a tvorbe životného 
prostredia. Rodičia sa aktívne zapá-
jajú do spoločných aktivít a environ-
mentálnych  projektov:  

Od semiačka k jabĺčku, Mama, oc-
ko, zahrajme sa v prírode, Pestova-
nie liečivých byliniek, Janko Hraško 
separuje, Janko Hraško a  kráľovná 
Zeme, Deň mlieka, Deň Zeme a iné. 

 Základným spoločným meno-
vateľom realizovaných činností, hier 
a aktivít je smerovanie k dosiahnu-
tiu čo najlepšej školskej priprave-
nosti. Snažíme sa položiť základy 
takých spôsobilostí detí, ako sú: 
predčitateľská gramotnosť, prírodo-
vedná, matematická, počítačová, 
ale i finančná gramotnosť. 

 Materská škola ponúka otvo-
renosť a spoluprácu rodičom. Orga-
nizujeme víkendové spoločné brigá-
dy pri úprave školského dvora.  

 



 Deti majú možnosť navštevovať 
popoludní kurz anglického jazyka, 
výtvarný alebo tanečný krúžok.  

 Ďalšími spoločnými akciami s 
rodičmi  sú: ŠARKANIÁDA, DEŇ JABL-
KA (ochutnávka ovocia a zeleniny), 
POSEDENIE PRI VIANOČNOM STROM-
ČEKU, TVORIVÁ DIEĽŇA K VEĽKEJ NO-
CI, DEŇ MATIEK, DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ V MŠ, DEŇ OTCOV, PREDŠKO-
LÁCKA MATURITA.  

 Akcie pre deti, na ktorých sa 
rodičia podieľajú, sú: Mikuláš, MDD, 
karneval, Deň knihy. 

 Materská škola veľmi úzko spo-
lupracuje  s vedením základnej školy, 
učiteľkami prvých ročníkov, so škol-
ským klubom a špeciálnym pedagó-
gom.  

 

 

 Realizujeme akcie, ako sú: vý-
mena výtvarných prác detí, spoločné 
hry so školským klubom, zápis detí do 
prvého ročníka ZŠ, návšteva prvého 
ročníka s predškolákmi, spoločné vy-
stúpenia v kultúrnom dome, návšteva 
dopravného ihriska, konzultácie s ele-
mentaristkami a špeciálnym pedagó-
gom. 

 Už dlhé roky udržiavame priateľ-
skú spoluprácu s materskou školou v 
Českej republike v obci Mořkov a s 
materskými školami vo Višňovom a 
Turí, s ktorými spoločne oslavujeme 
Deň materských škôl na Slovensku a 
vymieňame si vzájomné skúsenosti. 

 

 Ľ. Knapcová, zástupkyňa riaditeľky pre 
MŠ                                                                               
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