Naša hymna
1. Od počiatkov na nás volá:
„Vstúp, to som ja, tvoja škola,
otváram ti bránu, dávam kľúč.
Chodia do mňa malí, veľkí,
žiaci, pani učiteľky,
tak vzdelávaj sa ďalej, len sa uč!“
2. Škola je náš druhý domov
veľa krásnych rokov,
otvára nám bránu, dáva kľúč.
Do života preveruje
pevnosť našich krokov,
vpred sa bez nej nedá, s tým sa lúč.
3. Len pre našu dobrú školu,
zaspievajme teraz spolu,
stoj nám ešte dlho, dlhý čas.
Ty si škola, čo nám sedí,
škola, čo má dobrý kredit,
nezdolá ťa víchor ani mráz.
RF: Podhradová, Podhradová, máš ty ale šťastie,
Polianska je škola tvoja, kde vzdelanie rastie.
Vychovala si nám naše babičky a mamy,
dedov, otcov, našich blízkych, dnes sa trápiš s nami.
Podhradová, Podhradová, máš ty ale šťastie,
Polianska je škola tvoja, v ktorej mladosť rastie.
Aj nás život odveje raz kdesi do sveta,
však ty si budeš ešte dlho všetkých pamätať.
Mgr. Monika Markovičová
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Učiteľmi sú tí, čo používajú samých seba ako mosty,
po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov.
Potom, ako im umožnia prechod,
radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich,
aby stavali vlastné mosty.
(Nikos Kazantzakis)

Namiesto úvodu
Naša škola má polstoročie. Chceme ho s ňou osláviť. Všetci
tí, ktorí sme s ňou spätí, tí, ktorí tvoríme jej súčasnosť. Tí, ktorí
si už zvykli na jej rozlohu, pavilóny, pergoly. Všetci tí, ktorí majú
jedno spoločné: máme radi túto školu.
Čo povedať na úvod? Tešíme sa na hodiny chémie
v nádhernej učebni, tešíme sa, keď sadáme k počítačom, tešíme
sa na hodiny angličtiny či informatiky od 1. ročníka, na lektora,
ktorý k nám prišiel z Veľkej Británie.
Vieme, že zmena je život. Preto máme pred sebou neustále
nové ciele. Aký projekt nás čaká? Akých súťaží sa zúčastníme?
Kam pôjdeme na exkurziu či do školy v prírode? Ako obstojíme
vo vlastnej tvorbe, ako v iných olympiádach či súťažiach? Aké
krásne akcie nás znovu čakajú? Kedy vyjde ďalšie číslo školského
časopisu Hradovan? Kto vyhrá zber papiera? Otázok mnoho,
odpovedáme počas celého roka.
Aby ste si vedeli predstaviť, ako to v súčasnosti u nás
vyzerá, pripravili sme tento bulletin.
organizačný výbor
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Zasaď myšlienku, zožneš čin.
Zasaď čin, zožneš charakter.
Zasaď charakter, zožneš osud.
Shivananda

Milí priatelia,
pri polstoročnici narodenia našej školy mi dovoľte malé
vyznanie. Vyznanie tým, ktorých som spoznala pred šestnástimi,
desiatimi, piatimi rokmi, či len nedávno, mojim kolegyniam a
kolegom.
Uvedomujem si, že ste to Vy, ktorí tvoríte dejiny našej
školy, ste to Vy, ktorých vlastné životy boli a sú prepletené
s osudmi našej školy. Každý z Vás necháva kúsok samého seba
a berie si kúsok z tých ostatných. Niektorí nechávajú mnoho,
niektorí menej, ale nikdy sa nestane, aby niekto nezanechal
vôbec nič. Vážim si, že mnohokrát do nášho školského života
chtiac či nechtiac zapájate aj svoje rodiny, denne sa školským
povinnostiam venujete i v čase svojho voľna, v čase, ktorý by mal
byť vyhradený Vašim rodinám. I za to Vám patrí moje ďakujem.
Vďaka

všetkým,

učiteľom,

vychovávateľom,

žiakom

a vďaka dôvere rodičov sme prežili 50 rokov, ktoré boli nabité
aktivitami, zmenami, radosťami i starosťami. Čakajú nás ďalšie
roky, predpokladám, že budú opäť plné zmien a dynamiky. Sme
pripravení

byť

súčasťou

ďalšej

päťdesiatky

našej školy

a chceme v tejto zatiaľ pre nás neznámej budúcnosti byť
úspešní.
RNDr. Ingrid Gamčíková
riaditeľka školy
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Z histórie....

Stavebné práce na škole sa začali na jeseň roku 1962.
Zimné mesiace nepriniesli na stavbe podstatné zmeny, rušnejšie
obdobie sa začalo v polovici apríla, odkedy sa tempo prác
neustále zvyšovalo. Riaditeľ školy, menovaný 18.5.1963, bol
takmer každý deň na stavbe, chodil medzi robotníkov a robil
všetko v prospech urýchlenia stavby. Kolaudácia pavilónov A, B, C
bola uskutočnená 31.8.1963.
Slávnostný začiatok školského roka 1963/1964 sa
uskutočnil 3.9.1963 o 8:00 hod. pred pavilónom B, ešte na
rozkopanom priestranstve školy. Žiaci 1. – 5. ročníka sa po
otvorení rozišli domov, žiaci 6. – 9. ročníka sa zúčastnili brigády
v pavilónoch A, B, C. V pavilónoch ešte neboli vyčistené podlahy,
okná a tabule, nebol nasťahovaný nábytok. Učitelia a žiaci sa
preobliekli do pracovných šiat a spolu s niekoľkými rodičmi sa
dali do upratovania a čistenia školských priestorov.
5.9.1963 boli triedy pre 1. – 5. ročníky pripravené na
vyučovanie. V ročníkoch 6. – 9. sa začalo vyučovať 6.9.1963.
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Pôsobili v našej škole ...

Riaditelia školy

PaedDr.
PaedDr.
Ing.
Mgr.
PaedDr.
RNDr.

Imrich
Štefan
Ondrej
Ladislav
Mária
Dana
Danica
Marcela
Juraj
Ingrid

Ilenin
Zelený
Vrtiš
Hajtáš
Kmecová
Lancíková
Špavelková
Merjavá
Steiger
Gamčíková

1963 - 1969
1969 - 1972
1972 - 1973
1973 - 1978
1978 - 1989
1990 - 1991
1992 - 1993
1993 - 1997
1997 - 2002
2002 -

Zástupcovia riaditeľa školy

Mgr.
Mgr.
PaedDr.
RNDr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
PhDr.
PaedDr.

Štefan
Ondrej
František
Eugen
Anna
Eva
Anna
Oľga
Eugen
Dana
Dana
Marta
Magda
Ružena
Ingrid
Alžbeta
Lýdia
Adriana

Zelený
Vrtiš
Uhaľ
Kóňa
Jalčová
Gálová
Černegová
Fröhlichová
Iboš
Lancíková
Macková
Balogová
Šablatúrová
Gordiaková
Gamčíková
Jacková
Popadičová
Kollárová
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Učitelia a vychovávatelia školy
A. Andrejková

Z. Dúbravská

D. Hlavinová

V. Andrejková

M. Dula

S. Hnatová

M. Dzurovčínová

L. Högel

M. Eperješiová

V. Horaničová

Árvai
A. Bakajsová
B. Baraniaková

P. Faith

M. Hornáčková

M. Baranová

E. Fecáková

B. Hricková

M. Bartíková

M. Fenčáková

E. Bartíková

A. Ficeriová

Hrinková
M. Hrubovská

A. Behunová

V. Fotul

Ľ. Hrubý

J. Bezecná

J. Franková

E. Hudáková

M. Bindasová

I. Garayová

H. Husáková

J. Bohdanová

K. Gecková

D. Chomová

Z. Bovanová

Gedeonová

B. Ihnátová

J. Brenišinová

M. Germušková

D. Ilková

S. Brnová

D. Göbl

K. Ivančová

G. Brocko

M. Gogová

K. Ižáková

M. Brondová

M. Grančaj

M. Jacková

Š. Cibuliak

M. Grňová

A. Jalčová

V. Csorbová

K. Grülling

D. Janečková

J. Čeman

A. Grüllingová

J. Jordán

J. Čerep

E. Gurská

G. Jurčíková

M. Čerepová

K. Gurská

M. Kalaninová

J. Čiefová

E. Gurský

E. Karchová

M. Čintalová

A. Hančová

H. Kastellová

H. Čižmárová

V. Handerová

E. Kašková

I. Čuriová

M. Helcmanovská

E. Kateržábeková

H. Drotárová

O. Héregiová

V. Kavečanský

D. Drotárová

M. Hiciarová

E. Kicáková

M. Kiráľová

I. Lengerová

J. Muchová

M. Kirovová

Ľ. Lengyelová

M. Naďová

M. Kiseľáková

J. Lengyelová

G. Nagyová

A. Kiseličková

A. Leščáková

Z. Nálepková

E. Kleinová

A. Lokajová

T. Nižníková

J. Klessová

J. Lukáč

Ľ. Nová
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M. Koščo

S. Lukáč

Z. Nováková

R. Köglovitsch

E. Lukáčová

M. Nový

A. Kokindová

H. Maczejková

V. Onofrejová

M. Koláriková

Ľ. Marcinová

E. Oravcová

M. Kolesárová

K. Marettová

A. Orčová

I. Margová

E. Otiepková

E. Kopecká

F. Mariňák

J. Papcún

M. Koreň

M. Markovičová

A. Pavelková

M. Koreňová

A. Martiňáková

M. Pavlíková

E. Kovaľová

M. Masicová

H. Pekačiková

L. Kövendy

E. Matejovská

A. Pekačiková

Z. Kretová

P. Matta

P. Pešta

Kolibáš

J. Kucik

A. Mattová

A. Kuchárová

E. Mátyás

Z. Kukuricášová

J. Michalková

M. Piptová

A. Kulhanová

Z. Miková

M. Pirkovská

A. Kulifajová

M. Mikovská

I. Köváryová

I. Milotová

M. Podsedlá

V. Kurečko

J. Mingyárová

M. Poláková

M. Kusá

J. Miňová

J. Poliak

J. Lapková

J. Mizlová

M. Popivčáková

J. Lecáková

A. Monoková

M. Redajová

M. Lehocká

A. Moravská

J. Rešetárová

A. Lencsesová

B. Mošková

K. Rešetárová

T. Révészová

M. Susányiová

M. Tkáčová

E. Riečanová

M. Stanková

J. Tkáčová

A. Rodáková

E. Svobodová

E. Tomiová

E. Rusňáková

J. Szakosová

A. Töröková

J. Rysulová

Z. Šarkanyiová

I. Tóthová

J. Sabová

M. Ševcová

L. Sameková

A. Šimáková

M. Trojčáková

E. Semanová

A. Šimková

M. Uličná

I. Semanišinová

Ľ. Šľachtová

N. Valášková

I. Schwartzová

S. Šolcová

A. Vancáková

V. Simonová

J. Špaková

V. Vančová
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M. Petrovová
Ľ. Pindrochová

M. Pláničková

Trčová

Siranyiová
V. Schmidtová

B. Štefanková

M. Vasiľová

M. Štosová

D. Vavrová

S. Sopirjaková

L. Tatranská

M. Vemeová

M. Sopoliga

Z. Tereščík

M. Verebová

Ľ. Srpoňová

H. Thámová

J. Vozáriková

L. Stachová

K. Timková

O. Vystrčil

R. Timková

V. Žižáková

M. Sujová
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Zmeny vo vybavení školy za posledné desaťročie

 výmena okien vo všetkých pavilónoch,
 jazykové laboratórium,
 3 počítačové učebne,
 chemická učebňa,
 školský nábytok v 10 triedach,
 školský areál - 1 viacúčelové ihrisko, amfiteáter v areáli,
 školská jedáleň, školská kuchyňa,
 7 interaktívnych tabúľ,
 didaktická technika,
 učebné pomôcky,
 zborovňa pre 1 – 4,
 modernizácia zborovne,
 úprava administratívnych priestorov,
 rekonštrukcia sociálnych zariadení v 5 pavilónoch,
 telocvičňa (pavilón D),
 estetizácia priestorov ŠKD.
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Kde sa učíme a hráme ...
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Kde sa učíme a hráme ...
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Kde sa učíme a hráme ...
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Kde sa učíme a hráme ...

Jazyková učebňa
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Kde sa učíme a hráme ...

Školský klub detí

14

Čriepky spomienok ...
Učitelia sa prvýkrát videli v sušiarni
na Lomnickej 7, kde sa konala prvá porada. Kto
býval bližšie, prišiel so stoličkou.
Mladý ambiciózny riaditeľ Imrich Ilenin nám
rozdelil úlohy a druhý deň sme nastúpili ako
upratovacia čata. Spolu s rodičmi našich budúcich
žiakov sme pripravili tri pavilóny na úspešný
začiatok školského roka 1963/64,
V jedno júnové ráno som mala dozor. Práve
prišli žiaci z Kavečian. Pristúpilo ku mne blonďaté
dievčatko s kytičkou lesných jahôd. S úsmevom
na tvári mi ju podávalo: „To je pre Vás, natrhala
som ich cestou na autobus.“
Na začiatok i koniec vyučovacej hodiny zvonilo. Nie
v každom pavilóne rovnako. Zvonenie totiž zabezpečoval
poverený
žiak,
ktorý
s kravským
zvoncom
behal
po všetkých troch pavilónoch.
Zeleň v okolí školy vysadili učitelia so žiakmi, preto
všetkých veľmi mrzelo, keď sa začali strácať stromčeky. Raz
sa podarilo chytiť žiaka pri čine. Tento žiak sa musel
so stromčekom postaviť pred celú nastúpenú školu. Odvtedy
sa krádeže už neopakovali.

Anna (Janka) Pekarčíková
Čriepky spomienok ...
Niečo pekné, skús, napíš..., to boli slová, ktoré som počúval
za posledné týždne, dni čoraz častejšie. Pýtate sa prečo? Moja
škola má 50 -ku „Dáma v najlepších rokoch”.
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Pomyslel som si, to nemôže byť pravda. Bolo to len teraz
nedávno, keď som nastúpil ako prváčik.
Možno majú a mali aj niektorí iní, tak ako ja,
pocit,že po vkročení do areálu školy som
vstúpil na výnimočné miesto.
Rád spomínam na tie časy, učenie,
kamaráti, zábava, dobiehanie do tried, keď už
zazvonilo. Najlepšie však boli veľké prestávky,
krúžili sme dookola pod pergolami ako hrajúci
detský kolotoč.
A to som ani netušil, že táto moja škola
ma bude sprevádzať aj naďalej. Tou istou
bránou som viedol svojich dvoch synov. Aj keď
chlapci už nie sú na základnej škole, počúvam
o nej denne... Áno pracuje tu moja manželka,
viem o jej veľkých úspechoch a rôznych
udalostiach čo sa v škole dejú, a teší ma, že je stále lepšia
a lepšia. Prajem jej veľa výnimočných žiakov a chápavých
trpezlivých pedagógov.

Ing. Ladislav Marga
Čriepky spomienok ...
„Ešte sa ten kameň vo vode obráti, ale naša mladosť nikdy sa
nevráti...“
Tak si povzdychneme, keď sa nám, ktoré sme na školu pred
mnohými rokmi prišli učiť, objaví 50. výročie. Ani sa nám veriť
nechce, že už prešlo toľko rokov, keď som ako 23-ročná začala
svoje podhradovské „učiteľovanie“. Za tie roky už mnohé veci
z pamäti vypadli, ale na začiatky sa zabudnúť nedá. Keď sme
v auguste r. 1963 prišli do školy, bolo to stavenisko bez cesty,
bez dvora, bez zelene. Pedagogickú radu sme mali vo vedľajšom
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bloku, v nejakej prázdnej miestnosti. Sedeli sme, kto na
čom mohol a uprostred nás pán Ilenin, riaditeľ školy.
Popri pedagogickej príprave sme umývali
okná, zariaďovali triedy. Napriek
stavebnému ruchu sme školský rok
začali načas.
Počas tých rokov to bolo na škole
ako na železničnej stanici. Jedni
odchádzali, iní prichádzali, striedalo sa
i vedenie školy. Žiaľ, mnohí od nás odišli
navždy. Taký je život.
Keby pred nami zadefilovali tie
tisíce detí, ktoré prešli našimi rukami,
bol by to krásny pocit. Veď učiteľstvo
nie je zamestnanie, je to povolanie, do ktorého sa vkladá celé
srdce. Ináč by sme tu neboli vydržali toľké roky. Prišli sme ako
mladé „kočky“ a odchádzali striebrovlasé babičky.
Čo ešte dodať? Našim mladým kolegyniam prajem veľa
chuti do práce, dobrú výdrž, otvorené srdce a lásku k deťom.
Užite si to teraz, lebo potom budete už len spomínať. A nech sú
tie spomienky čo najkrajšie.

S láskou spomína Ľudmila Nová

Drahá škola
Je mi cťou zablahoželať ti k tvojmu jubileu. Možno si ma
pamätáš, kedysi som ťa navštevovala, ale to si bola ešte
tridsiatnička. Ku cti ti vždy slúžilo, že si nás len sledovala a nikdy
nič neprezradila. Pamätáš na SOS kupóny zo školského časopisu,
ktoré nás zachraňovali pred odpoveďou? Založené v žiackej
knižke. A na radosť, ktorú spôsobilo použitie kupónu.
Istotne si sa aj ty v útrobách stien uškŕňala. Pamätáš si
17

na

nekonečné

prechádzky

pod

tvojimi

pergolami,

rozhovory
a smiechy? Zaujímalo by ma, čo si
ty, drahá škola, ešte ako dieťa,
navyvádzala, keď si chodila do školy
(istotne ste sa učili ako byť dobrou
školou). Prajem ti, milá škola, aby si
mohla sledovať ešte mnoho ďalších
žiakov ako dospievajú. Aby si si raz
na oslavu svojej dvestoročnice
mohla
šťastne
povzdychnúť
a povedať, že si toho mnoho
dokázala (a ešte dokážeš).

Tvoja Katka (Gamčíková)
Škola
Na moju základnú školu nezabudnem nikdy. Na bohaté
hudobno-výtvarné tvorivé predmety v pestrom kolektíve
kamarátov a učiteľov, ktorí mi dodali istotu, sebapoznanie a tým
aj odvahu robiť to, čo ma baví najviac na svete. Hudbu.

Práve táto malá škola mi so svojou malou bránou otvorila cestu do
veľkého sveta. Pretože práca s hudbou, je práca s nekonečnom.

Matej Marga
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Ďakujem ti, škola

Keď som mala rôčkov šesť, úsmev štrbavý,
spomienka na ZŠ Poliansku
sa mi vybaví.
Zapletené vrkoče, v ruke kytička,
od vzrušenia červené
obidve líčka.
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Našu pani učiteľku, tú sme ľúbili,
každý deň sme za ňou veľmi radi chodili.
Akoby to bolo iba pred pár dňami,
keď mi pani učiteľka raz s úsmevom vraví:
„Na tebe je, dievča, iba jedna chyba,
že ty občas nevieš mlčať ako ryba!“
Vraj niekedy mlčať, je viac ako zlato.
Pomyslela som si – či ja môžem za to,
že aj keď sa veľmi, veľmi, veľmi snažím,
skrátka ten svoj jazyk nikdy nezastavím?
Občas vzorní žiaci, občas machuľa,
pre niekoho bola postrach tabuľa.
Abeceda, násobilka, prvé poznámky,
mliečne desiaty cez veľké prestávky.
Aj počas tých ďalších rokov,
počas našich mnohých krokov, ktoré museli sme prejsť,
vieme, občas bolo potrebné nás viesť,
prežili sme krásne chvíle, navždy našim srdciam milé.
A dnes sa tu znova vraciam ako mama každý deň.
Vždy chvíľočku postojím a s láskou si spomeniem.
Na chvíle, keď striedali sme učenie spoločne s hrou,
na chvíle, keď sme mávali ešte hlavy plné snov.
Ďakujem ti, škola milá,
veľa si ma naučila!
Svetlana Birsteinová
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50 rokov školy oslavujú súčasní zamestnanci

Vedenie školy
RNDr.

Ingrid Gamčíková riaditeľka školy

PhDr.

Lýdia

Mgr.

Mária Semanová

Popadičová zástupkyňa riaditeľky
vedúca ekonomického úseku

Pedagogickí zamestnanci
Andrea
Mgr.

Andrejková

Mgr.

Adriana

Moravská

Veronika

Andrejková

PaedDr.

Antónia

Mundelová

Anna

Behunová

Mgr.

Gabriela

Nagyová

PaedDr.

Mária

Dzurovčínová

Mgr.

Zuzana

Nálepková

Mgr.

Katarína

Gecková

Mgr.

Zuzana

Nováková

Bc.

Miriam

Gogová

Mgr.

Miroslava

Pavlíková

Mgr.

Blažena

Ihnátová

Mgr.

Hedviga

Pekarčiková

Mgr.

Margita

Kiseľáková

Mgr.

Martina

Redajová

Mgr.

Elena

Semanová

PaedDr.

Adriana

Kollárová

Janka

Lapková

Mgr.

Lucia

Mandíková

Mgr.

Mgr.

Iveta

Margová

PaedDr.

Marianna

Ševcová

Mgr.

Monika

Markovičová

Mgr.

Silvia

Šolcová

Stanislava Sopirjaková
Marta

Stanková

Mgr.

Jana

Michalková

Mgr.

Marta

Trojčáková

RNDr.

Ingrid

Milotová

Mgr.

Jana

Vozáriková
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Nepedagogickí
Nepedagogickí zamestnanci
Ľubomír Koribský

školník Magdaléna Vircsíková
Margita

Rogozinská

Alžbeta Skoková

Marta

Straková

Mária

Katarína

Sokolová

Jana

Štefanovičová

Helena

Koribská
Trávničková

vedúca ŠJ

Verím, že fantázia je silnejšia než vedomosť.
Že mýty majú väčšiu moc ako história.
Že sny sú mocnejšie než skutočnosť.
Že nádej vždy zvíťazí nad skúsenosťou.
Že smiech je jediným liekom na smútok.
A verím, že láska je silnejšia než smrť.
Robert Fulghum
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch

Vyšívanie v ŠKD

Kvietok pre starkých
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
Zober loptu, nie drogu

Možno príde aj Mikuláš
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch

Mikulášsky deň
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch

Slovenský slávik
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch

Zápis prvákov

Moje srdiečko pre teba
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch

Challenge day
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch

Dúhový deň
36

Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
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Rok na ZŠ Polianska 1 v obrazoch
Podhradové detské hry

Linguafest
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Výber úspešných projektov ZŠ POLIANSKA 1
P.č.

Výzva

Názov

1

ESF

Vitajme v informačnej spoločnosti!

2

Úrad vlády SR

Vitajte v európskom roku rovnakých príležitostí pre
všetkých!

3
4
5
6

MŠ SR - ŠJ
MŠ SR Infovek
MŠ SR
ÚV SR & MČ Sever

7

ŠPÚ experiment

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Otvorená škola
MŠ SR
MČ Kavečany
ÚV SR - rasizmus
ESF - OPV
MČ Kavečany
ÚPSVaR
MPC
MČ Kavečany
MČ Kavečany
MČ Kavečany
MČ Kavečany
Comenius
ESF - OPV

Urobme to inak!
Otvorená škola INFOVEK
Otvorme sa Európe, otvorme sa svetu!
Viacúčelové ihrisko
Didaktívna efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni
ZŠ vo vyučovaní CJ
Vyšší level
Trieda plná pomoci
Život je loď pre všetkých
Vitajme v spoločnosti bez predsudkov!
Vitajte v modernej škole európskeho štandardu!
Prostredie vychováva
Škola interaktívnej výučby
Zriadenie učebne KV
Úspechy nás reprezentujú
Fantázia, hra a tvorivosť
Hra, oddych a relax
Nadanie, talent a hra
Priateľstvo bez hraníc
Vitajme vo vedomostnej spoločnosti!
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K okrúhlemu jubileu Ti prajeme ...

L

Ja ti želám, milá škola,
aby si aj v ďalších rokoch
taká úspešná bola.
Želám ti ešte aspoň rokov 50,
lebo ty vieš deti všetky rozosmiať.
Barborka Čemanová, 4. ročník
Naša škola, prajem ti všetko najlepšie k päťdesiatym
narodeninám a dúfam, že budeš taká krásna ako teraz,
triedy budú také isté ako teraz a pani učiteľky také dobré
ako teraz. Som šťastná, že chodím do tejto školy.
Ďakujem pani učiteľkám, že ma naučili to, čo som
nevedela.
To ti praje Anna Jusková zo 4.A
Ja si želám, aby táto škola stála 200 rokov a aby
nám skrátili vyučovanie.
Patrik Juričák, 4. ročník
Končia prázdniny a všade nápis „škola volá“. No
volanie našej školy je výnimočnejšie, pretože takto deti
volá už päťdesiaty krát. 50 rokov! To je vek týchto tried,
chodieb. Vystriedalo sa tu mnoho, mnoho detí, ktoré sa tu
naučili veľa o svete a pripravili sa do života. Škola im
ukázala smer, objavila v nich nadanie, poskytla vedomosti,
kamarátov, zážitky.
Prajem našej škole, aby takto obdarovávala ešte
veľa rokov mnohých žiakov. Všetko najlepšie!
Jana Kupcová, 9. ročník
Ja tejto krásnej škole Polianskej prajem, aby cez
jej bránu prešli takí žiaci, ktorí niečo spravia na tomto
svete výnimočné.
Žofka Kollárová, 4. ročník
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K okrúhlemu jubileu Ti prajeme ...
Milá škola!
Ešte skôr než som prekročil tvoju bránu, tak som si ťa
obzeral spoza plota a mama mi vravela: „Do tejto školy
som chodila ja aj moji súrodenci a boli to pre mňa veľmi
pekné časy. Teraz čaká na teba.“ A potom prišiel deň,
keď som ťa uvidel aj z vnútra. Aj keď som bol spočiatku
možno trochu vystrašený a neistý, postupne som si zvykol.
Nebolo to s tebou vždy jednoduché, no musím uznať, že ti
za veľa vďačím. Vďaka tebe mám kopu kamarátov a získal
som vedomosti, ktoré budem potrebovať. Spoznal som
dobrých učiteľov, ktorí aj keď boli prísni, vždy to bolo pre
naše dobro. Strávim s tebou posledný rok a teraz chápem
mamu a jej „pekné časy“.
Želám ti, milá škola, v tvojom živote veľa dobrých a
šikovných žiakov, vždy nové pomôcky, pekné triedy plné
šťastia, spokojnosti a dobrých vysvedčení!
Richard Lenárt, 9. ročník
Ja si želám, aby táto škola ešte dlho bola a aby
boli hodiny prestávkami a prestávky hodinami.
Marek Kapurík, 4. ročník
Drahá moja škola,
Som hrdá, že patrím medzi tvojich žiakov. Vďaka
tebe som stretla úžasných spolužiakov a učiteľov. Za tých
9 rokov, čo ťa navštevujem, som sa naučila čítať, písať,
počítať, hovoriť cudzími jazykmi a mnoho ďalších
zaujímavých vecí. K tvojim 50-tym narodeninám ti želám
veľa dobrých a šikovných žiakov, ktorí budú na teba s
láskou spomínať, výborných a tvorivých učiteľov, ktorí
budú mať veľa trpezlivosti so žiakmi. Prajem ti bohatú a
dlhú existenciu.
Laura Šimková, 9. ročník
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K okrúhlemu jubileu Ti prajeme ...
Naša škola oslavuje 50 rokov od svojho vzniku. Prví prváci,
ktorí do nej chodili, sú už dávno päťdesiatnici, majú
dospelé deti a vnúčatá. Napriek tomu nemôžem povedať,
žeby naša škola zostarla. Každoročne víta nových žiakov,
pre ktorých sa stáva na niekoľko rokov druhým domovom.
Do školy chodím rada. Mám tu tých najlepších spolužiakov,
akých si len môžem priať, a najlepšiu triednu učiteľku.
Do ďalších rokov chcem škole popriať veľa
usilovných žiakov, rodičov, ktorí jej budú dôverovať, a
učiteľov, pre ktorých je práca poslaním.
Aneta Stachová, 9. ročník
O škole
Každé ráno neomylne,
zvoní budík veľmi silne.
V rohu izby celkom skrytý,
tónom do pamäte vrytým.
Na plecia si tašku hádžem,
šnúrky si už nezaviažem.
Nie je tu čas na raňajky,
stihnem kúsok paradajky.
Všetky knižky v taške mám,
na autobus utekám.
Deják, zemák, anglina,
tým to všetko začína.
Dám si ešte jeden diktát,
na telesnej loptu prihrať.
Potom obed chutnučký,
ešte krúžok kratučký.
Po ňom domov utekám,
úlohy si robievam.
Od pondelka do piatka,
zišla by sa pauza krátka.
Dáška Makarová, 5. ročník
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Premianti školy
Tých najlepších si naša škola váži. Ten najlepší z najlepších
na základe popredných umiestnení v regionálnych, krajských a
celoštátnych kolách predmetových olympiád, reprezentácie školy,
vynikajúceho prospechu a správania každý rok získava titul
premiant školy. Doteraz sme tento titul udelili deväťkrát.
Tu sú mená našich premiantov:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Lucia Schwarzová
Katarína Gamčíková
Nicol Tomková
Kristína Vasiľová
Nicol Tomková
Lucia Rendošová
Samuel Kočiščák
neudelený
Barbora Ondríková
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