
Milí čitatelia, 

 

školský rok 2017/2018 patrí v slede rokov medzi 

tie výnimočnejšie, lebo si počas neho pripomína-

me začiatok vyučovania v priestoroch  vtedy novej 

školskej budovy, v ktorej škola sídli dodnes. Určite 

v sebe niesli rôzne pocity, či už radosť z nového 

alebo nostalgiu za minulým, tí,  ktorých sa táto 

zmena bytostne dotýkala. Postupne sa menili nie-

len žiaci a učitelia, ale aj samotná škola; a tento 

proces sa deje stále. Nemenný zostáva ale cieľ— 

vychovať z detí vzdelaných, čestných a dobrých  

ľudí. Verme, že tento cieľ bude naša škola plniť 

ďalšie desiatky rokov.  

Redakčná rada 

Základná škola s materskou školou Banka                     špeciálne vydanie 

Školský rok 2017/2018                                               jeseň 2017 

  

 

Obsah: 

 

Pár slov na úvod 

Dejiny vzdelávania a škol-

stva v obci 

Zo školských kroník 

Aktivity školy 

Detská poézia 

Na fotkách zostalo 

 výročie školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

1937/’38—2017/’18 



 

 

 80 rokov... je to málo alebo veľa? Myslím, že dosť na to, aby sme si za-

spomínali na chvíle, ktoré zostali v našich spomienkach. 80 rokov ubehlo    

od chvíle, keď sa po prvýkrát otvorili dvere našej školy, aby privítali tie naj-

krajšie kvety našej planéty, naše deti. 

 Tieto deti už možno zabudli na chvíle, keď usmiate, ale aj vyľakané pri-

chádzali so svojimi rodičmi prvýkrát do školy. Snáď si na to spomenuli až vte-

dy, keď do školy viedli svoje deti. 

 Za tých 80 rokov opustilo našu školu veľa detí a pôsobilo tu množstvo 

pani učiteliek. Doba sa mení, ale deti ostávajú vždy iba deťmi. My sa im snaží-

me obohacovať ich detstvo tým, že ich učíme žiť v kolektíve, navzájom si po-

máhať, pripravujeme ich pre vstup do ďalšieho života. 

 Je to práca náročná, ktorej výsledky nevidieť zo dňa na deň. Treba na 

to vynaložiť veľa úsilia a trpezlivosti. Bez veľkej lásky k deťom by to žiadna 

učiteľka nedokázala, lebo nie raz musí nahradiť matku, musí pohladiť, pritú-

liť, utrieť slzičku. Náš kolektív sa neuspokojuje s málom. Každý rok prichá-

dzame s niečím novým, čo by deti, rodičov, ale aj nás samotných napĺňalo.  

 Nielen vďaka rodičom, ale aj našim podporovateľom sa naša škola stále 

inovuje, skrášľuje a napreduje. Je potešiteľné, že spolupráca s nimi je z roka 

na rok aktívnejšia a kvalitnejšia. Preto aj naše úsilie musí byť ešte bohatšie 

v prospech ich detí. Za vašu finančnú, ale aj morálnu pomoc vám všetkým, 

ktorým záleží na našej budúcnosti – našich deťoch, patrí úprimné uznanie 

a poďakovanie.      

Mgr. Karin Kusovská 

riaditeľka ZŠ s MŠ Banka 

Pár slov na úvod 



Dejiny vzdelávania a školstva v obci 
 

 

 Podľa písomných prameňov vieme, že vzdelávanie v obci najskôr zabezpečo-
val takzvaný vandrovný učiteľ. Toho povolali niektorí občania a tento učiteľ vyučo-
val v súkromných domoch. Neskôr mal vyučovanie na starosti výpomocný učiteľ 
moravianskeho kántor učiteľa, ktorý vyučoval deti vo vyárendovanom dome. Učeb-
ňa však nebola vyhovujúca, preto bolo 
potrebné postaviť novú budovu. Stalo 
sa tak v roku 1867, ale aj táto budova 
nebola na vyučovanie príliš vhodná.  

 Od roku 1874 pôsobil tunajší 
učiteľ aj ako kántor. Učitelia sa menili, 
škola chátrala, po vojne nebolo sloven-
ských učebníc a nárast počtu žiakov 
bol taký veľký, že priestory školy už 
nepostačovali. Zavádzalo sa poldenné 
striedavé vyučovanie. V školskom roku 
1929/1939 sa dopoludnia učil 1.—3. 
ročník v počte 107 žiakov, odpoludnia 
4.—8. ročník v počte 50 žiakov. Najzaujímavejšie na tom je, že bol iba jeden uči-

teľ—Jozef  Kobelár, ktorý bol záro-
veň aj správcom tejto rímsko-
katolíckej ľudovej školy. Keďže ľudia 
zodpovední za vzdelávanie sa nijako 
nesnažili učiteľovi jeho situáciu uľah-
čiť, rozhodlo sa, že na škole sa bude 
vyučovať iba prvý a druhý ročník. 
Takýto radikálny krok priniesol hneď 
výsledok—boli zriadené dve triedy 
obecnej ľudovej školy— zatiaľ v pre-
najatých priestoroch. 1 októbra 1930 
bola škola povolená. Už spomenutý 
Jozef  Kobelár, mal teraz  aj výpo-
mocného učiteľa. Vyučovanie v ma-

lých prenajatých miestnostiach časom 
tiež prestalo vyhovovať a bola potreb-
ná nová budova.  

Vysvetlivky: 
vandrovný—taký, ktorý často mení miesto svojho pobytu; putuje z miesta na miesto. Vandrovné-
ho učiteľa povolávali bohatšie rodiny. 
vyárendovaný—prenajatý 
kántor—spevák a organista v kostole. Kántor učiteľ bol teda učiteľ, ktorý aj spieval a hral v kosto-
le.  

Školská budova v roku 1928 

Školské deti pri prvom sv. prijímaní v šk. roku 

1930/1931 



 

 V roku 1935 štát poskytol obci na no-
vú školskú budovu subvenciu vo výške     
200 000 korún. Škola sa začala stavať na jar 
1936 a v školskom roku 1937/1938 sa v nej 
začalo vyučovať.  Druhá svetová vojna na 
krátky čas prerušila vyučovanie, keď budovu 
od decembra 1944 do marca 1945 zabralo 
nemecké vojsko, no v nasledujúcich rokoch 
mohla škola už plniť svoj cieľ. 

 Súčasťou vyučovania boli aj rôzne 
slávnosti, besedy, akadémie a výlety. Na ško-
le fungoval tanečný i mičurinský krúžok, kto-
rý si musel vystačiť s priestorom po obvode školského dvora. V školskom roku 
1960/1961 navštevovalo školu 345 žiakov a vyučovanie prebiehalo v dvoch zme-
nách.  Vek školy sa zvyšoval, a preto si budova z času na čas vyžiadala renovácie a 
opravy.  

 Prevratný rok 1989 priniesol zmenu vo všetkých smeroch. Vo vyučovaní sa 
prejavovala demokracia, nové myšlienky a nápady.  V roku 2002 sa prestalo vyučo-
vať na zmeny. Zmeny sa udiali nielen v škole, ale aj so školou. V roku 1990 bol 
školský byt prestavaný na školskú jedáleň, v roku  2006 prebehla rekonštrukcia stre-
chy a zateplenie fasády školskej budovy.  

 Obnova a 
renovácie pokra-
čujú stále—nové 
zariadenie,  počí-
tače, interaktívne 
tabule, tablety...; 
všetky tieto veci 
sú súčasťou tvo-
rivého a moder-
ného vyučovacie-
ho procesu.  

Stavba školy—fotka z roku 1937 

Vysvetlivky: 

subvencia— podpora, dotácia 

mičurinský krúžok—zaoberal sa sadením a pestovaním a s tým súvisiacimi činnosťami. Ivan Vla-

dimirovič Mičurin bol ruský botanik, šľachtiteľ a ovocinár. Krížením odrôd ovocných stromov 

vypestoval odrody vhodné aj do drsnejších prírodných podmienok.  

Žiacka práca 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Botanika


Pero napísalo, papier uchoval 

 

 

Prečítajte si, čo v sebe ukrývajú školské kroniky.  V ukážkach je zachovaný pôvodný 
pravopis. 
 
 Dňa 13-ho júna r. 1865.-om obec sa zaviazala do 1. oktobra r. 1866 školu pos-

taviť. Kamene, vápno bolo už dovezené, peniaze sozbierané. Škola ale nebola 
vystavená, poneváč peniaze a stavebný materiál vtedajší starosta obce pre seba 
upotrebil. 

 
 Ochablosť a zmalátnenosť trvala celý školský rok. Veď niet divu, vyučovať v 

miestnostiach pre vyučovanie vôbec nevhodných, nízkych a úzkych, detí nabi-
tých od bočnej steny po bočnú stenu, od zadnej steny až po tabuľu, keď pri-
tom všetkom deti bledly, malátnely a často hlavy bôl dostávaly aj s členmi uč. 
sboru spolu.  

 
 Školský rok 1937/1938 započal sa v novej budove. Škola je zariadená pre 6 

tried, má sborovňu, kabinet. V budove je elektircké osvetlenie, vodovod. Vyu-
čovalo sa v dvoch triedach, striedavo, lebo zariadené boly len dve triedy. V ja-
nuári 1938 obec zakúpila zariadenie do ďalších tried. Budova je vystavaná, 
krásna, na poschodie, zariadenie je v piatich triedach, len pomôcok nieto.  

 
 Tu žiactvo prijalo záväzky, že sa bude dobre učiť a chovať. Každá trieda si ich 

prispôsobila svojim podmienkam.  



 

Aktivity súčasnej školy 

 Stôl, stolička, kniha... a hlava ponorená do abstraktné-

ho sveta nových pojmov, informácií a poznatkov; k tomu 

všetkému spleť myšlienok, úvah a úsudkov... a na záver ra-

dosť z poznania a pochopenia nepoznaného — jednodu-

cho, idealistická predstava učenia sa. A realita? Často: ne-

viem, nechcem, nepoču-

jem.  

 Rozdielne záujmy a rozdielne predstavy; tomu 

všetkému sa škola dnes musí prispôsobovať. Každé 

dieťa je iné, a preto škola vymýšľa a vytvára rôzne 

aktivity, aby bolo učenie príťažlivé pre všetky.   

 Počas tematických dní  majú žiaci možnosť 

dozvedieť sa veľa vecí, ktoré často nie sú v učeb-

ných osnovách,  ale sú zaujímavé a nevšedné.  Tieto 

dni sú spojené aj s vytváraním všakovakých pomôcok, modelov, úžitkových predme-

tov či dekorácií, ktorých vytváranie pomáha rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé 

schopnosti a estetické cítenie. Posúďte sami: 

 Deň jazykov  dáva deťom možnosť preniknúť do zá-

kutí zložitých pravidiel, zvukov a tvarov cudzích jazykov, ale 

aj spoznať kultúru exotických krajín. 

 Po stopách histórie putujeme v októbri a snažíme sa 

vžiť do života vtedajších ľudí.  

 Noc s rozprávkami prináša rozprávkové zážitky a krás-

ne kreslené, písané a zahrané rozprávkové príbehy.  

 Deň Zeme nás vždy naučí, ako sa starať o životné pro-

stredie a vytvoriť niečo pekné z odpadových materiálov.  

 Deň vody nám pripomenie, ktorý je najchutnejší nápoj, keď je človek smädný. 

 Deň zdravia zasýti naše žalúdky zdravými, a na-

priek tomu chutnými dobrotami.  

 Deň mlieka nás presvedčí, že to, čo je naše slo-

venské—domáce, to chutí najlepšie a aj najzdravšie.  

 A naše integrované tematické vyučovania potvr-

dia, že všetko so všetkým súvisí. 

   



 

Naša škola 

 
80 rokov už tu stojí, 

často sa nás veru bojí. 

Keď sa do nej vrútime, 

takmer ju hneď zrútime. 

 

Občas sme aj veľmi hluční, 

no pred tabuľou veľmi struční. 

Z hlúpostí ju bolia uši, 

toľké pri nás skúsi hrôzy. 

Škola sa hneď čuduje, 

čo sa to tam študuje. 

 

Keď zazvoní na prestávku, 

máme malú oddychovku. 

Veď smetí je viac ako detí— 

tento verš sem tuším nepatrí! 

Škola sa len zamračí, 

zablatení sme až po uši.  

 

Cez písomku s nami súcit má, 

na ťaháky priestor dá.  

Deti moje hlúpučké, 

bežte radšej k mamičke.  

Buďte chvíľu doma, 

veď zajtra ste tu znova. 

 

Sofia Poláková 

Detská poézia 

Škola 

 

Stojí tu už dlhé roky, 

ani jeden bez výuky. 

Kopu učebníc v sebe má, 

nikomu ich však nepredá. 

 

Učiteľka nás veľa naučí, 

známky nám hneď vylepší. 

Škola radosť z toho má, 

učiteľka písomku zase dá. 

 

Zazvoní nám na prestávku, 

hodina je o chvíľočku. 

Ďalší test nás zase čaká, 

nejeden sa veru ľaká. 

 

Takto myslia žiaci naši, 

keď sa im učiť neuráči: 

To zas bude katastrofa, 

básnička je samá strofa. 

Na Vianoce chcem motorku, 

smola, dostal som ... 

 

Jarmila Tomanová 

Žiacka práca 

Žiacka práca 



 

REDAKČNÁ RADA: S. Magulová, S. Adamíková, J. Tomanová,  Sofia Poláko-

vá, Martin Cjhalás a mnohí ďalší 

Kontakt: Mgr. R. Zenníková 

Zdroj obrázkov: stránka školy, školská kronika 

 


