Základná škola
s materskou školou
Diviaky nad Nitricou
50. výročie

1960 - 2010

1

Báseň o škole
Počul si už o tej kráske,
čo v Diviakoch páru nemá?
Je to slečna a či žena?
Oslavuje päťdesiatku,
nové šaty, nový vzhľad,
veď aj ty si rôčky mohol
túto dámu spoznávať.
Stále nevieš? Napoviem.
Aj vďaka nej písať viem.
Čítať tiež, mať počty rád,
s učením byť kamarát.
Života je ona základ,
naša škola, ten náš poklad.
Samuel Blaho, 3. ročník
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Milí žiaci, rodičia a priatelia,
čítate úvodné slová bulletinu, ktorý sa publikuje pri príležitosti
môjho 50. výročia. Volám sa Základná škola s materskou školou
v Diviakoch nad Nitricou.
Je pravda, že starobylá cirkevná škola v obci je známa už z roku
1342 a štátna škola existuje od roku 1945, ale história hovorí, že
školské priestory neboli vždy veľmi vyhovujúce.
Podnet na stavbu vhodnej budovy školy bol iniciatívou pána
riaditeľa Štefana Svitku. Školský rok 1960/61 v novej budove
školy otváral pán riaditeľ Milan Ďuriš. Odvtedy sa oslavujú moje
jubileá. S príchodom každého nového vedenia som sa menila
a zveľaďovala. Pamätám si mnohé udalosti, s ktorými vás
prostredníctvom tohto bulletinu oboznámim.
Dnes som modernou školou a vyučovanie prebieha v moderných
zrekonštruovaných priestoroch.
Teší ma, že polstoročie oslavujem v dnešnej podobe, za ktorú
ďakujem terajšej pani riaditeľke Mgr. Gabriele Kusej
a pánovi starostovi Ing. Júliusovi Duranziovi.

Škola

Základná škola s materskou školou Diviaky nad Nitricou v apríli 2010
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Príhovor pána starostu

Milí žiaci, rodičia a pedagogický zbor!
Život každého človeka je plný zmien, každodenných starostí
i radostí. Občas nastane okamih, keď sa zastavíme, prehodnotíme
všetko, čo sme prežili a k tým najkrajším spomienkam patria
bezstarostné školské roky.
Aj naša základná škola má úctyhodných 50 rokov, je teda dôvod
bilancovať. Za toto obdobie jej bránami prešla viac ako tisícka
žiakov a množstvo pedagogických, ale aj nepedagogických
pracovníkov. Pri tomto hodnotení je potrebné vyzdvihnúť úsilie
pedagógov, ich tvorivosť, profesijné i ľudské kvality, ktoré smerovali
k výchove mladých ľudí a ich uplatneniu v ďalšom živote. Rok čo
rok školu opúšťali úspešní, múdri a šikovní žiaci, ktorí šírili dobrú
povesť školy, ale aj obce.
Som rád, že naša škola k životnému jubileu dostala nový šat
a primerané vybavenie. Je skutočne dôstojným stánkom na výchovu
a vzdelávanie mládeže. Pozitívom našej školy sú úspešné projekty,
ktoré škola postupne realizuje. Ich hlavným cieľom je dosiahnuť čo
najvyššiu kvalitu práce pedagógov a vedenia školy, ochotu pracovať
aj vo svojom voľnom čase pre dobré meno školy, pre úspechy
žiakov a spokojnosť ich rodičov.
Pri príležitosti 50. výročia našej školy želám všetkým pracovníkom
školy, aby im nechýbal potrebný elán, aby mali dostatok energie
a síl pri skvalitňovaní úrovne vzdelávania, aby kolektív pedagogických
i nepedagogických pracovníkov „ťahal“ správnym smerom a posúval
našu jubilantku dopredu. Len dobrí pedagógovia a šikovní žiaci sú
zárukou šírenia dobrého mena nielen školy, ale aj našej obce.
Ing. Július Duranzia
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Príhovor pani riaditeľky

Milá škola!
Čože je to päťdesiatka? Ale nie v pesničke, ale v Tvojom živote - v živote
Základnej školy s materskou školou Diviaky nad Nitricou. Vek je už
úctyhodný, ale Ty si stále mladá, žiješ súčasným životom. Dnešná
generácia chlapcov a dievčat v školských laviciach, rovnako ako
ich predchodcovia, dychtí po poznaní múdrosti, po novej objavnej
skúsenosti. Keby som chcela vyjadriť hodnotu práce a výsledkov
všetkých, ktorí Ťa priviedli na dnešnú úroveň, musela by som napísať
ódu. V tejto chvíli stojí za povšimnutie Tvoje 50 - ročné jubileum.
Jubileum je vždy vďačnou príležitosťou na spomienky,
stretnutia. V zrkadle spomienok sa vynárajú žiaci,
ktorí veľkou mierou prispeli k dobrému menu školy,
absolventi, ktorí sa dobre uplatnili a uplatňujú v živote
a zastávajú popredné miesta na všetkých úsekoch
spoločenského a hospodárskeho života. Vynárajú sa
spomienky dobrých vzťahov a spoločne prežitých rokov.
Ďakujem všetkým pedagógom aj nepedagogickým pracovníkom,
ktorí za 50 rokov Tvojej existencie nechali v škole časť svojho „ja“
a prispeli svojím obetavým prístupom k terajším hodnotným
výsledkom.
A čo na záver? Želám Ti škola, aby Tvoji budúci žiaci a učitelia
odovzdávali si múdrosť v symbióze s mladosťou ako nadčasovú
štafetu z generácie na generáciu. Tak tomu bolo doteraz - v prvej
päťdesiatke našej školy - a pevne verím, že tak tomu bude aj v jej
ďalšej. 					
Mgr. Gabriela Kusá
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Defilé histórie školstva a školy v obci Diviaky nad Nitricou
		














14. storočie – 19. storočie

Prvá škola v Diviakoch nad Nitricou sa spomína v roku 1342.
Bola cirkevná a vyučoval v nej miestny farár.
Rozpomienky na školu v 15. storočí sú chabé, pretože viaceré
dokumenty sa vďaka rozsiahlym požiarom zničili.
Počas 16. a 17. storočia sa vo farskej škole vystriedalo viac
rektorov. V roku 1663 škola bola zdevastovaná Turkami.
V 18. storočí výučbu opäť zabezpečovali rektori. V roku 1798
tu ako učiteľ pôsobil miestny organista - Ján Szullesy.
V 19. storočí sa so školou spája meno miestneho farára, Jozefa Ďurču, ktorý poskytol vlastné prostriedky na výstavbu novej
školy. V tom čase stará škola bola v poľutovaniahodnom stave
a postavenie učiteľa biedne. V r. 1857 sa konala vysviacka
novej školy. Územie, na ktorom stála, sa dodnes nazýva
„U školských“ (je to rodinný dom povyše dnešnej obecnej knižnice).
Jozef Ďurčo má miesto svojho odpočinku na cintoríne za
kostolom.
Pravidelné vyučovanie sa začalo o 40 rokov neskôr (1897),
keď škola bola už v schátralom stave a vyučoval v nej učiteľ
Štefan Berczi. Z celej farnosti chodilo do diviackej školy 250
žiakov, viac ako v školskom roku 2009/2010. Písalo sa na
bridlicové tabuľky, ktoré si žiaci opierali o chrbát. V tomto období gramotnosť spočívala v schopnosti vedieť čítať, písať,
počítať a ovládať katechizmus.
Významným míľnikom je rok 1900, pretože za starostovania
Imricha Ďurču sa postavila nová škola, s riaditeľským
bytom, na území pri hlavnej ceste (v r. 2010 obrovské prázdne
priestranstvo za kostolom).
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20. storočie

V roku 1906 svoje tridsaťročné pôsobenie začala učiteľka
menom Matilda Ernyei, neskôr Ďurčová.
V roku 1930 sa stal riaditeľom Ján Wojtyla (bratranec pápeža
Jána Pavla II.). V tomto zložení v školskom roku 1932/1933
bolo do školy zapísaných 213 žiakov.
Od roku 1935 pôsobili v škole kvalifikovaní učitelia. Školu
navštevovali žiaci z Ješkovej Vsi, Baniek a Diviackej Novej
Vsi (len starší žiaci).

Stará škola v Diviakoch nad Nitricou
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Zo spomienok prastarkej:

Blýska sa, lysina, lyžica, plytký, slýchame, mlynica, polynka
(zelina), zlyhať, lýtko, pomaly, plynúť, vplývať, lyko – začína moja
prastarká „sypať z rukáva“ vybrané slová po „l“, keď ma vidí nad
domácimi úlohami. Veru, ona sa učila aj také. Má 82 rokov
a všetky si ich stále pamätá. Neverili by ste, s akou radosťou
chodila do školy.
Bolo to v rokoch 1933 - 1941. Škola sa volala Rímskokatolícka
ľudová škola a mala 8 ročníkov. Prváci sa učili samostatne.
Druháci boli spojení s tretiakmi, štvrtáci s piatakmi a šiestaci,
siedmaci a ôsmaci sa učili spoločne. Neraz ich bolo v jednej
triede okolo 50. Budova školy stála na lúke medzi kostolom a hlavnou
cestou. Postavili ju v tvare písmena „L“. Okná z dvoch tried
smerovali k hlavnej ceste. Vchod bol z dvora. Do každej triedy
sa vchádzalo zvlášť. V druhej časti budovy bol učiteľský byt.
Na jeho konci stáli latríny. Vodu si nosili vo vedrách z potoka.
Umývali sa pomocou hrnčeka, s ktorým si naberali vodu z vedra.
Pitnú vodu čerpali zo studne pri kostole. Strecha z červenej škridly
pokrývala murovanú budovu, ktorú pred začiatkom školského roka
celú vždy bielili.
V triede visela jedna drevená tabuľa, na ktorú sa písalo bielou
kriedou. Podlaha aj nábytok bol z dreva. Všetky učebnice si žiaci
museli zakúpiť. Sedeli väčšinou po štyria za vysokými drevenými
lavicami, na ktorých bol vyhĺbený jarok. Slúžil na ukladanie
atramentového pera a handričky. V strede lavice bol kalamár na
atrament. Svietili si petrolejovými lampami a v zime kúrili v kachliach.
Na bočných stenách viseli mapy, za učiteľovým chrbtom krížik.
Každý deň žiaci vítali učiteľa v stoji pozdravom: „Pochválený buď
Ježiš Kristus.“ Pán učiteľ odpovedal: „Naveky Amen.“ Nasledovali
modlitby Otče náš..., Zdravas..., Sláva... Vyučovanie prebiehalo
na dve zmeny. Ranná od 8:00 do 13:00 hod. a popoludňajšia od
13:00 do 17:00 hod. Striedali sa po týždni. Počas vyučovania mali
žiaci len jednu prestávku o 10:00 hod. (ráno) a 15:00 hod.
(popoludní). Slúžila na desiatu, ale starká sa často stihla pohrať
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s učiteľskými deťmi. Iní žiaci ju trávili hrou o guľky, v zime sa
púšťali dole briežkom až do potoka, ale to sa už učiteľom nepáčilo.
Hoci niektoré predmety mali iné pomenovanie, ľahko si domyslíte,
o čom sa na nich učili. V 1. triede ich mali 5: Čítanie, Písanie, Počty,
Spev, Telocvik. V 2. triede pribudla Mluvnica (dnes Slovenský jazyk
a literatúra), v 3. triede Kreslenie a od 4. triedy sa učili aj Zemepis,
Dejepis, Prírodopis a Prírodospit (podobný dnešnej chémii).
Prastarká s veľkou pýchou vie menovať učiteľov. Niet divu, veď ju
v 1. a 6. triede učil bratranec nebohého pápeža - Ján Wojtyla. Bol
zároveň riaditeľom školy, ale ľudia v obci ho zvykli volať organista,
lebo hrával v kostole na organe. Spolu s ním pracovali učiteľky
Syklajová Jozefína, Hydvégyová Antónia a Wojtylová Františka.
Neskôr prišiel aj učiteľ Surový Anton, ktorý učil prastarkú v 7. a 8.
triede.
Ak máte chuť, porovnajte si rozdiely vo vybraných slovách dnes
a za čias detstva mojej prastarkej.
B - byť, bydlo, príbytok, zbytok, nábytok, býk, bystrina, kobyla,
byvol, obyčaj, bylina, Bytča, Bydžov (asi obec na území Poľska)
M - my, myslíme, myška, umyla, odmykal, žmýkal sa, zmýlila,
mýto, smyk, hmyz, myseľ, hmýriť sa, mykať, Myjava, priemysel, zmysel
P - pýta sa, pyšný, pyskatý, zapýrený, kopyto, pyteľ, pýtať,
slepýš (zviera)
R - rýchlo, rybu, ukryla, stryná, rýľom, ryl, Rysuľa, strýko, ryčal,
rýpal, koryto, bryndza, hrýzol, trýznil, prýštil, ryža, brýzgať
S - syn, sýty, syrom, sypal, sýkorkám, syčal, sykal, syseľ, sychravý
V - vy, výskate, vyhňa, zvyk, vyl, vyhodil, vyskočil, vydra, výr, žvýkať
Z - ozývať, prezývať, jazyk
Máte pocit, že sa zmýlila? Tak jej to prosím odpustite, keď budete
mať 80 rokov pochopíte.			
				

Ivana Ďurtová, 7. A
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Zo spomienok starkej:

Moja stará mama chodila do školy v roku 1939 do Diviak nad
Nitricou. Doba nebola ľahká. Do školy chodila peši, lebo neboli
autobusy. Bola len jedna trieda a v nej sa učili viacerí žiaci rôznych
ročníkov. V triede nebolo ústredné kúrenie ako dnes. Žiaci, ktorí
boli z okolia, museli nosiť z domu pár kusov polien dreva. Starší
žiaci pomáhali mladším spolužiakom pri učení.
Tomáš Svoreň, 3. ročník





14. júla 1945 rímsko - katolícka škola bola prehlásená za
štátnu. Tvorili ju štyri triedy.
Vo februári 1948 sa v obci zriadila Stredná škola pre žiakov
z obvodu. Riaditeľom bol Ján Wojtyla.

Tablo – školský rok 1949/50, Budova Štefana Ďurču, Stredná škola v roku 1949
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V roku 1953/54 vznikla Osemročná stredná škola Diviaky
nad Nitricou a riaditeľom sa stal Štefan Svitok. Učilo sa
v dvoch triedach starej školy a v troch prenajatých budovách.

		

Zo spomienok starkého:

Môj starký chodil do základnej školy v Diviakoch nad Nitricou
v rokoch 1956 až 1965. Najskôr chodil do školy pri hlavnej ceste,
ktorá stála oproti fare. Bola tam dlážka, ktorá sa natierala olejom,
a tak sa čistila. Kúrilo sa v kachliach. Potom chodil do školy, ktorú
navštevujem aj ja. Triedny učiteľ mu bol Jozef Uhlár, neskôr Zdenka Lomnická a Helena Obertová.
Lukáš Kmeť, 3. ročník

Kolektív žiakov v školskom roku 1953/54
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Defilé histórie školy jubilantky
20. storočie












Riaditeľ Štefan Svitok inicioval výstavbu novej budovy školy.
1. 9. 1960 bola škola otvorená a my sa učíme v nej dodnes.
Vtedy mala 17 miestností, chýbali učebne, kabinety, telocvičňa.
25. septembra 1960 bola za prítomnosti predsedu školskej
a kultúrnej komisie, inšpektorov, rodičov a žiakov slávnostne
otvorená. Riaditeľom základnej deväťročnej školy bol Milan
Ďuriš. Pôsobilo v nej 15 snaživých a aktívnych učiteľov.
Od roku 1967 do roku 1971 viedol školu Viliam Ficel.
V roku 1972 sa stal riaditeľom Ján Michalovič.
Od školského roku 1976/77 ZDŠ Banky sa pričlenila k ZDŠ
Diviaky nad Nitricou, čím sa odstránila zmennosť vo vyučovaní.
V roku 1978 sa slávnostne otvorila školská družina, jedáleň
a klubovňa.
Bežecká dráha (1982) a školská telocvičňa (1986) skvalitnili

Budova ZDŠ v roku 1960, Trieda v školskom roku 1961/62
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Pionieri - tretiaci , v školskom roku 1965/66, ZDŠ Banky, Budova školskej družiny v roku 1978,
školská telocvičňa a bežecká dráha v roku 1986
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Zo spomienok bývalej žiačky a súčasnej
učiteľky:
V tejto škole som strávila osem rokov ako žiačka a zatiaľ 22 rokov ako
učiteľka. Mám veľmi milé spomienky na školské roky. V prvej triede sme
sa učili v starých laviciach, pospájaných navzájom do jedného veľkého
radu. I keď som patrila k žiakom, ktorí nemali problémy s učením, v mojich
spomienkach na 1. triedu sa objavujú práve nedostatky. Spomínam si,
ako som dostala „hruštičku“ (pravítkom po spojených prstoch rúk) od
pani učiteľky Ďurčovej za to, že som nechtiac rozliala tuš na výkres
spolužiaka, či na prvú (a poslednú) päťku za slohovú prácu na tému Môj
deň. Pomáhala mi s ňou moja babka, a keďže ona hovorila diviackym
nárečím, aj moja práca bola o „kukaní na televízor“- preto tá päťka.
Zopár rokov som sa učila na zmeny. Jeden týždeň som chodila do školy
doobeda a druhý poobede.
Učenie som považovala za takú samozrejmosť ako dýchanie a doteraz
som veľmi vďačná všetkým pani učiteľkám a učiteľom za to, čo ma naučili.
„Moja“ slovenčinárka Anka Mikulíková bola tá, čo ma naučila správne
písať. Vďaka Vinckovi Hanuskovi som sa rozhodla nasmerovať svoje
kroky na učiteľstvo a štúdium matematiky, lebo to bol „môj“ učiteľ
matematiky, ktorého si veľmi vážim. Spomínam si na divadlo, nacvičované
s p. učiteľmi Mikulíkovou a Škrabanom, na vystúpenie v prednese poézie na
rôznych podujatiach školy. Nikdy nezabudnem ako sa mi strašne chveli
kolená, keď som recitovala báseň Pozdravujem vás lesy, hory... na
schôdzi poľovníkov v obci a všetci to videli. Alebo na sľuby iskier, pri ktorých
sme ako pionieri pomáhali. Mala som veľa ďalších „mojich“ učiteľov a aj
preto som bola šťastná, že som sa mohla sem do „mojej“ školy vrátiť ako
pani učiteľka. Z „mojich“ učiteľov sa stali „moji“ kolegovia. Veľmi milo ma
prijali, pomohli v začiatkoch. Bola som im rovnocennou partnerkou. Stali
sa „mojou“ veľkou rodinou. Postupne odchádzali do dôchodku. Posledná
„moja“ pani učiteľka, s ktorou som strávila ešte 20 rokov ako s kolegyňou,
bola Vierka Stoláriková.
Teraz ako zástupkyňa školy sa snažím všetko to dobré, čo do mňa „moji“
učitelia vštepovali, dať „mojim“ mladším kolegom. Lebo škola je „moja“
škola a všetko, čo je „moje“, mám, ako každý, rada.
			

Mgr. Gabriela Paulďurová, zástupkyňa riaditeľky
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V roku 1988 na post riaditeľa bol vymenovaný Miloš Vida.
V školskom roku 1991/92 bol za riaditeľa zvolený PhDr. Ján
Škraban. Po roku 1989 sa zmenil systém v spoločnosti.
V škole sa začalo s budovaním odborných a polo odborných
učební. Vo výučbe prevládal variant jazykový. Vyučovali sa
cudzie jazyky - anglický, nemecký.
Od roku 1994 sa do vyučovania zaradila ako učebný predmet
náboženská výchova.
V školskom roku 1997/98 sa začal prechod na právnu subjektivitu.
Zriadila sa učebňa pre deviaty ročník.
V ďalšom školskom roku sa zaviedla 10-ročná povinná školská
dochádzka s tým, že po absolvovaní deviateho ročníka
absolvuje žiak ešte najmenej jeden rok na nejakom type
strednej školy.
1. 9. 1999 bol priznaný ZŠ štatút Škola podporujúca zdravie.

Moja škola
Každé ráno ma už z diaľky volá
moja obľúbená Diviacka škola.
Učiteľky, spolužiaci,
všetko sa mi na nej páči.
Všeličo ma naučí,
od múdrosti má kľúčik.
Hoci má už päťdesiatku,
spoznal som v nej kamarátku.

Logo Škola podporujúca zdravie, autor básne - Jakub Oršula, 3. ročník
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21. storočie

Slávnostné otvorenie a ukončenie školského roka slávnostnou
omšou v kostole sa traduje od septembra 2000.
V školskom roku 2001/2002 sa prvýkrát do funkcie riaditeľa
dostala žena – Mgr. Gabriela Kusá.
1. januára 2002 prešla ZŠ na právnu subjektivitu.
Vyučovanie v budove ZŠ Banky sa zrušilo v júni 2002.
Od školského roku 2002/2003 dve triedy sa učia v budove
materskej školy v Diviakoch nad Nitricou.
V apríli 2003 sa zlúčila MŠ Banky a MŠ Diviaky nad Nitricou
so ZŠ a zmenil sa názov školy na ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
Od školského roku 2006/2007 sa vyučuje v dvoch počítačových
učebniach a v špeciálnej učebni chémie a fyziky.
Od roku 2006 je založená webová stránka školy, od roku 2008
internetová žiacka knižka a od roku 2009 má škola svoj blog.
Od roku 2006 sa postupne rekonštruovali sociálne zariadenia
v škole, vchod do budovy, vymieňali sa v triedach podlahové
krytiny, obklady a umývadlá.
V školskom roku 2008/2009 začala sa realizovať školská reforma,
ktorá stanovila štátny vzdelávací program a umožnila tvoriť
školský vzdelávací program podľa záujmov a potrieb žiakov
v konkrétnom regióne.
Rozsiahla rekonštrukcia školy a školskej telocvične, financovaná
z európskeho fondu, prebiehala v školskom roku 2009/2010.
V tom istom čase sa obnovovala aj školská jedáleň a uskutočnila
sa výmena okien v budove školskej družiny. V nej sa vytvorila
špeciálna učebňa cudzích jazykov s pripojením na internet.
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Rok 2010:

Oslavujúca škola
Budova, zahalená v novom odeve
je teraz v Diviakoch veľmi módna.
Aj neznámy zrakom na nej spočinie,
keď v nej školu spozná.
Zvonku zateplená, farebná,
zvnútra novým nábytkom zariadená.
Okolo školy samý kvet a vysoký strom,
zeleňou sa pýši Arborétum pod Rokošom.
Altánok, telocvičňa a bežecká dráha
žiakom mnoho príležitosti dáva.
Dnes sa oslava pripravuje,
lebo škola polstoročie dovršuje.

Priania žiakov škole pri príležitosti jubilea:
... aby si tu ešte veľa rokov stála
... aby si bola obľúbenkyňou každého
... aby sa Ti len darilo
... aby sa Ti sem hrnulo veľa žiakov tak rýchlo ako vietor fúka
... aby si bola k svojim žiakom milá a dobrá
... aby si bola múdrou, veselou a nelenivou kamarátkou pre žiakov
... aby sa tu skvelo žilo
... aby sa krásne zelené prostredie okolo Teba neničilo
... aby si mala vynikajúcich a chápajúcich pedagógov

autorka básne - Kristína Paláriková, 3.ročník, priania žiakov z 1. stupňa ZŠ
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Zoznam pedagogických zamestnancov
v školskom roku 2009/2010
Mgr. Gabriela Kusá, riaditeľka školy
Mgr. Gabriela Paulďurová, zástupkyňa pre ZŠ
Eleonóra Kalinová, zástupkyňa pre MŠ
Mgr. Eva Jánošková , triedna učiteľka 1. ročníka (NEJ)
Mgr. Ivana Ďurtová, triedna učiteľka 2. ročníka
PaedDr. Jana Hatványiová, triedna učiteľka 3. ročníka
Mgr. Marta Klincová, triedna učiteľka 4. ročníka
Mgr. Petra Fajerová, triedna učiteľka 5. ročníka (TSV, SJL)
Mgr. Adriana Kováčiková, triedna učiteľka 6. ročníka(SJL, HUV)
PhDr. Milena Pánisová, triedna učiteľka 7. A (GEO, DEJ, INF)
Ing. Veronika Belancová, triedna učiteľka 7. B (ANJ)
Mgr. Mária Kunešová, triedna učiteľka 8. ročníka (SJL, NBV)
Mgr. Soňa Štrbáková, triedna učiteľka 9. ročníka (DEJ, PRI, RUJ)
Mgr. Tatiana Beňová, netriedna učiteľka (CHE, FYZ, TEV)
Mgr. Mária Borodovčáková, výchovná poradkyňa, (MAT)
Mgr. Katarína Šrámeková, netriedna učiteľka (VYV, ZEM, TEV)
Ing. Stanislava Borodovčáková, netriedna učiteľka (ANJ)
Mgr. Alena Hanusová, materská dovolenka (učiteľstvo pre 1. st. ZŠ)
Elena Mišejová, vychovávateľka v ŠKD
Zdenka Kaňová, vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Jozef Petrek, kňaz (NBV)
Soňa Masaryková, učiteľka v materskej škole Banky
Jana Mikleová, učiteľka v materskej škole Diviaky nad Nitricou
Eva Zatlkajová, učiteľka v materskej škole Diviaky nad Nitricou
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Zoznam nepedagogických zamestnancov
v školskom roku 2009/2010
Jana Mikulášová, ekonómka pre rozpočet, samostatný referent
Jana Hagarová, ekonómka pre mzdy, samostatný referent
Milan Obert, školník
Viera Škrípová, upratovačka
Anna Petrášová, upratovačka
Alena Sobotová, upratovačka
Magdaléna Possová, upratovačka v MŠ Diviaky nad Nitricou
Silvia Briatková, kuchárka, upratovačka v MŠ Banky
Ladislav Gahér – kurič v MŠ Banky
Ivan Krško – kurič
Marcela Iliašová, vedúca školskej jedálne
Mária Vajdová, hlavná kuchárka
Anna Dodoková, kuchárka
Veronika Uhlárová, kuchárka
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Defilé školských a mimoškolských aktivít
súčasnej školy

Rozlúčková slávnosť vychádzajúcich žiakov a ich rodičov so
školou.
Ježko - občasník školy (2001), ktorého obsahovou náplňou je
fotodokumentácia významných školských udalostí a tvorivé
prejavy verbálneho a výtvarného charakteru žiakov.
Deň otvorených dverí - poskytnutá možnosť pre rodičov, aby
sa mohli zúčastniť priamo vyučovacieho procesu.
Tekvicová show - prehliadka tekvicových strašiakov (2002)
spojená s jarmokom pre deti a ich rodičov a starých rodičov.
„Nočná rozprávková škola“ - (2002) - stretnutie učiteľov
a rodičov v tajomnom prostredí školy v podvečer na Luciu.
Verejné vystúpenia žiakov s kultúrnym programom v obci pri
tradičných sviatkoch roka - Vianoce, Deň matiek.
Tvorivé dielne vychovávateliek pri príležitosti výstav.
Organizovanie výstav - Slovenské Vianoce, Jar na dedine-v kultúrnom dome v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OcÚ,
výstava výtvarných prác - Galéria detských snov, výstava dopestovaných plodov zeleniny zo školského políčka.
Ples rodičov a priateľov školy - (2002) - poskytuje možnosť
neformálneho kontaktu rodičov a pedagogických pracovníkov.
Všetko za minútu, športovo - zábavná súťaž.
Čo vieš o Slovensku - organizuje sa pravidelne (1990), Naša
vlasť - vedomostné súťaže z vlastivedy, dejepisu, zemepisu
a geografie.
Prijímanie najlepších žiakov so svojimi pedagógmi u starostu obce.
Miniplaybackshow.
Karneval pre deti 1.stupňa ZŠ.
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Predmetové olympiády.
• Hudobné a spevácke súťaže.
Biblická olympiáda.
• Zdravotnícka súťaž.
Literárne súťaže.
• Súťaže cudzích jazykov.
Matematické súťaže.
• Hasičská súťaž.
Športové súťaže.
Školské výlety, návštevy divadelných predstavení, exkurzie.
Lyžiarsky a plavecký výcvik.
Voľba najlepšieho športovca a najlepšej športovkyne roka.
Besedy s pozvanými hosťami z rôznych oblastí spoločenského
života.
Brigády zamerané na zveľaďovanie okolia školy.
Pravidelné pripomenutie si významov dôležitých dní: Deň
Zeme, Deň vody, Deň narcisov (spojený s finančnou zbierkou),
Európsky deň jazykov, Deň matiek, Deň detí a iné.
IKT konferencia – okresná konferencia s prezentáciou
práce pedagógov – od roku 2008.

•

Školský klub detí - zabezpečuje deťom, zväčša
1. stupňa ZŠ, nenáročnú záujmovú činnosť podľa
výchovného programu školského zariadenia zameranú
na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie
a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.
Deti sa začleňujú do dvoch oddelení.

•

Školský parlament – tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.
Poslaním parlamentu je riešenie výchovno - vyučovacích
problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých
činností v škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi
a pedagógmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní
mimoškolskej a školskej činnosti žiakov, riešenie prípadných
priestupkov žiakov voči školskému poriadku. Prijímanie opatrení
na zlepšenie výchovných činností v škole, zavádzanie prvkov
demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka,
predchádzanie nedorozumeniam alebo ich odstraňovanie.
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Školský parlament nezaháľal a v nastávajúcej chvíli
blížiacich sa osláv školy mapoval názory žiakov na
zrekonštruovanú školu.

V zrekonštruovanej škole sa cítim úplne inak. Všetko je nové a modernejšie.
Máme namaľované steny viacerými farbami, čo sa mi veľmi páči. Je tu aj
nový nábytok a lavice. Celá zmena ma príjemne prekvapila.

Michaela Jurenková, 9. ročník

V novej škole sa cítim veľmi dobre. V triede je príjemné prostredie aj
vďaka krásnym farbám. Všetko je také čisté. Na nových laviciach sa píše
lepšie ako na klasických školských laviciach.
Nikola Holbová, 8.ročník

Pohľad na oranžovú, prerobenú školu všetkým robí radosť. Je tu veselo.
V triedach sú nové stoly, stoličky, tabule, katedra, nové skrine. Celá škola
má pekné eurookná. Hneď vedľa školy je vynovená telocvičňa - zvonku
zateplená, vymenené okná, vybudovaný prístrešok, pod ktorý sa odkladajú
brány. V hale je nová palubovka.
Martina Nosková, 6. ročník

Prianie školského parlamentu:
K 50-temu výročiu našej školy želám veľa tvorivosti, múdre
rozhodnutia, dobrú spoluprácu, spokojnosť rodičov a tvorivých
ľudí schopných zrealizovať plánované ciele školy. Okrem
toho veľa lásky, úcty a tolerancie pri vzájomnom porozumení školy
a rodiny, aby v tejto škole vyrastali a dozrievali slušní a úspešní žiaci, ktorí
budú naďalej šíriť dobré meno svojej školy.
Milan Ivaniš, 8. ročník
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Projekty školy
Bez projektov by mnohé sny a nápady vymyslené pedagógmi
a žiakmi nemohli byť realizované. V slávnostnej chvíli patrí
poďakovanie všetkým, ktorí majú svoj veľký podiel na pozitívnom
vývoji školy, zabezpečení zlepšených podmienok pre žiakov,
skvalitnení edukačného procesu.
Ďakujeme za finančnú podporu, ktorú nám poskytli a poskytujú
súkromné firmy, akciové spoločnosti, obecný úrad a ministerstvo
školstva.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otvorená škola - Infovek - školský rok 2003/2004.
Otvorená škola pre šport - školský rok 2005/2006.
Digitálni Štúrovci - školský rok 2005/2006.
Lesoochranárska škola - školský rok 2004/2005.
Trieda v prírode - školský rok 2004/2005 - dotácia z SPP.
Galéria detských snov - školský rok 2007/2008 - dotácia PORFIX -pórobetón, a. s. prostredníctvom Trenčianskej nadácie.
Remeslo má zlaté dno - školský rok 2007/2008 - grant Konto Orange.
Arborétum pod Rokošom – školský rok 2007/2008 - dotácia PORFIX- pórobetón, a. s. prostredníctvom Trenčianskej nadácie.
Stolný tenis do škôl – školský rok 2007/2008 – MŠ SR.
Knižnica 21. storočia - školský rok 2007 /2008 – MŠ SR.
Projekt na rekonštrukciu hlavnej budovy základnej školy vypracovaný
Obecným úradom - školský rok 2009/2010 - spolufinancovanie EÚ
vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Škola, ktorej to myslí - školský rok 2009/2010 - akreditovaný vzdelávací
program pre pedagógov.
Moderná základná škola v systéme vzdelávania - školský rok
2009/2010/2011 - Premena tradičnej školy na modernú.
Defilé obce Diviaky nad Nitricou – školský rok 2009/2010 – dotácia
PORFIX – pórobetón, a. s. prostredníctvom Nadácie ARX Jaslovské
Bohunice.
Ruky bez roboty upadajú do psoty – školský rok 2009/2010 - grant
Nadácie Orange.
Účasť žiakov 1. stupňa ZŠ v celoslovenskom projekte - Týždeň
hlasného čítania a Multimediálna čítanka.
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Kľúč k budúcnosti
V školskom roku 2009/2010, v rámci
projektu Defilé obce Diviaky nad Nitricou,
škola získala erb, zástavu a logo pre
1. a 2. stupeň ZŠ. Má svoju hymnu,
ktorou sa bude prezentovať pri dôležitých
udalostiach v budúcnosti.

			

Vízia školy:

ŠKOLA
OTVORENÁ VŠESTRANNÁ
USMERŇUJE VYSVETĽUJE ZABÁVA
ROZVÍJA KULTÚRNU GRAMOTNOSŤ ŽIAKOV.
POZNANIE

Logá školy:
		

Škola plná zážitkov

		

Dotýkame sa budúcnosti

Zástava školy, Škola - cinquain
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Hymna školy:
1. To je tá škola naša spod Rokoša, je ako sen,
je super, radi sa sem ponáhľame každý deň.
Tie naše učiteľky ako mamy sú tu s nami,
máme sa všetci radi, spokojní sme, usmievaví.

			
		
		
		

2.

Tak veru, učíme sa, maľujeme, počítame,
píšeme, súťažíme a veselo spievame.
Radi si zacvičíme, vyznáme sa v počítači,
voláme gut, charašo, jes, prváci, deviataci.

3. Celý rok nazbierame si zážitkov plné tašky,
výlety, výstavy aj vystúpenia, opekačky.
V tej škole rozprávkovej býva všetko za minútu,
stále sa niečo deje, veselo je, radi sme tu.

								
			
			
		
		

Refrén:

Jé, jé, jé, v diviackej škole dobre je,
každý deň sa tešíme, dobre sa v nej cítime.
Volá nás, vstaň rýchlo hore, už je čas,
s veselým srdcom zas a zas,
ponáhľaj sa medzi nás.

Erb ZŠ, hymna: text - žiaci s Mgr. Kunešovou, hudba: upravená melódia piesne Holky z našej
školky
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Perličky zo života školy

Počas školského roka 1949/50 žiaci pomáhali pri neobvyklých
činnostiach pre nás v tejto dobe: ničenie buriny v chotári Diviaky
nad Nitricou, ničenie poľných myší, sadenie lesných stromkov
v Seči, hľadací deň pásavky zemiakovej.
V školskom roku 1967/68 sa starostlivo sledovali hokejové zápasy
ZOH v Kanade, ale ráno v škole prenosy nemali dovolené
pozerať.
Slávnostné otvorenie X. ZOH v Grenoble sa sledovalo na
televíznej obrazovke v škole. Pozornosť sa venovala najmä
hokeju a krasokorčuľovaniu. Výsledky sa zaznamenávali na
nástenných novinách.
Vstupné na karneval v školskom roku 1969/70 boli šípky alebo
trnky do zberu.
Učitelia boli povinní pravidelne navštevovať domácnosti žiakov,
aby zistili v akom prostredí žijú a aké majú podmienky na
štúdium (až do deväťdesiatych rokov).
Prváci skladali Sľub iskier na Jankovom vŕšku alebo na Homôlke
pri pamätných miestach.
Tretiaci po zložení pionierskeho sľubu sa stali pioniermi a boli
oprávnení pri slávnostných príležitostiach nosiť pioniersku
rovnošatu a červenú trojcípu šatku na krku, uviazanú podľa
predpisov.
Žiaci sa zúčastňovali brigádnických prác počas tzv. Pracovnej
soboty - úprava okolia školy, pomoc pri rekultivácii v JRD Diviaky
nad Nitricou a Diviacka Nová Ves, zber zemiakov, cibule, pomoc
deviatakov pri úprave prostredia MŠ Banky.
Značne starostlivo sa kontroval zdravotný stav žiakov.
Zdravotné hliadky kontrovali čistotu žiakov i triedy.
Pionieri za aktívnu prácu boli odmeňovaní účasťou
na exkurziách alebo pobytom v medzinárodnom
pionierskom tábore.
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V roku 1975 zažila škola žltačkovú karanténu, v neskorších
rokoch uhoľné alebo chrípkové prázdniny.
Obrovským úspechom bola účasť starších žiakov (1975) a starších
žiačok (1980) na celoštátnej spartakiáde na Strahove v Prahe.
V školskom roku 1976/77 nastúpila „Nová koncepcia“ vo vyučovaní
a začali sa vzdelávať učitelia aj žiaci v množinovej matematike.
ZDŠ Diviaky nad Nitricou mala svoju družobnú ZDŠ v Mohelnici,
okres Šumperk. Pravidelne sa konali vzájomné výmenné
pobyty.
Dnešní deviataci pri podpisovaní sa do Pamätnej knihy na
Rozlúčkovej slávnosti nesľubujú: „Budem verný socialistickej
vlasti.“
V škole mala svoje miesto Pionierska organizácia Zoji
Kosmodemjanskej a pionier mohol získať najvyššie pionierske
vyznamenanie – odfotografovanie pod červenou zástavou.
Za vybudovanie bežeckej dráhy bolo ZŠ udelené vyznamenanie
MŠ SSR. Žiakom boli ponúknuté kvalitnejšie podmienky na
plnenie odznakov zdatnosti (BPPOZ).
S maďarskou školou v Komárne bola nadviazaná družba
v školskom roku 1983/84.
Školská telocvičňa sa stavala v rámci akcie „Z“. Na jej výstavbe
vyučujúci a rodičia odpracovali 12 500 brigádnických hodín.
Prvýkrát v histórii boli žiaci hodnotení slovne, nie kvalifikačnými
stupňami, v školskom roku 1988/89.
V roku 1996 zasiahol do života školy v popoludňajších hodinách
žartovný telefonát: „ V škole vybuchne bomba.“
Naši žiaci v Škole v prírode v Kľačne trávili príjemné chvíle
v školskom roku 1996/97.
V máji 2000 pedagógovia prostredníctvom panelovej výstavy
prezentovali plnenie programu Škola podporujúca zdravie
v Prievidzi na 2. okresnej konferencii.
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V školskom roku 2001/2002, v najlepšie vybavenej počítačovej
učebni v okrese, boli zaškolení pre prácu s počítačom prví
siedmaci.
Naša škola v roku 2005 sa umiestnila na 1. mieste na
Slovensku v projekte Lesoochranárska škola a okrem vecných
odmien získala aj Certifikát na vlastníctvo dvoch stromov
v 1. súkromnej rezervácii v pohorí Čergov.
V roku 2007 prišiel do školskej jedálne Mikuláš.
V školskom roku 2003/2004 sa organizovali kurzy pre verejnosť- Preč s počítačovou negramotnosťou, Vzdelávanie v anglickom
jazyku.
Od roku 2006 pripravuje zástupkyňa školy informačnú brožúru
pre rodičov - Informátor.
Dopisovanie (e-tweening) našich žiakov s fínskymi žiakmi
z družobnej školy v Oule sa realizuje prostredníctvom
e-mailovej pošty od roku 2006/2007.
Školský parlament existuje od školského roku 2001/2002.
Žiak získava z MŠ SR vzdelávací poukaz, ktorý využíva pri
návšteve záujmových útvarov v mimoškolskom čase.
Žiak získava od roku 2007 z MŠ SR kultúrny poukaz, ktorý
využíva pri návšteve stanovených kultúrnych podujatí .
V roku 1981 prijala pozvanie na besedu spisovateľka Elena
Čepčeková.
Pozvanie škole neodmietla v roku 2009
europoslankyňa MuDr. Eva Záborská.

Zdroj informácií: Kronika ZDŠ Diviaky nad Nitricou I. diel a II. diel
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Perličky z úst žiakov našej školy

Hráte Škriekanú alebo Žmurkanú?
Julo Viršík je skladateľ populárnej piesne.
Ján Smrek sa volal vlastným menom Ján Počiatek.
V Štiavnických vrchoch leží Počúvacie jazero.
Včela je vodový hmyz.
Zem okolo Slnka sa pohybuje po zvislej čiare.
Mesiac obehne okolo Zeme za 42 dní.
Číslovkou prvý označíme pretekára, ktorý sa najviac spotil.
Životné podstatné meno je medveď, neživotné je maco.
Prvý kráľ v Samovej ríši bol Ľudovít Štúr.
Najväčší hrad na Slovensku je Bratislavský hrad.
Prvé písmo k nám priniesol Matej Korvín.
Výroba hodiniek v Európe je najmä v Číne.
Mestá sa mali stavať na dedine, pretože je tam čerstvý vzduch.
Predchodcom človeka, ktorý žil v treťohorách, je slon.
Sultán bol talizman bojovníkov.
Objavitelia na chémii – AgOH je kyselina agátová.
Heliocentrizmus je teloveda.
Podnebie na Slovensku máme sychravé.
Okolo Slnka obieha planéta Mráz.
Jedna zo skladieb J. S. Bacha sa nazýva Temperovaný kocúr.
Román je kniha, v ktorej je romantika.
Keď sú normálne psi, tak je „i“, keď sú besné, tak „y“.
Otcom dejepisu je Herodopis.
Chorál je cirkevný nástroj, na ktorom hrajú iba mnísi.
Prvá časť tenkého čreva sa nazýva drdol.
Prvým prezidentom ČSR sa stal Tomáš Dávid Masaryk.
Ministrom vojenstva bol Ľudovít Štúr.
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Rovnaké a rozdielne aktivity školy kedysi
a dnes

Krúžky alias záujmové útvary:
chovateľský,
ovocinársky,
poľovnícky,
bábkarsky,
modelársky,
technický

folklórny - Studnička,
počítačový, internetová,
florbalový, stolný tenis,
konverzácia v cudzích
jazykoch, Lego Dacta,
tanečný, redakčný,
Tvorivá informatika
s Baltíkom

športový,turistický,
futbalový,
Šikovné ruky,
výtvarný,
spevácky,
požiarnický,
pohybové hry

Medializácia školskej činnosti:

Kamarát,
Slovenka,
Smena,
STV - Lastovička

rozhlas,
televízia,
noviny,
časopisy

STV - Superchyty, My
Hornonitrianske noviny,
Učiteľské noviny,
Slovenský rozhlas, Fifík,
Maxík, Slniečko,
Superohník, Vrabček,
internet

Školské časopisy:

Ferdo,
Plamienok

detský
časopis
s príspevkami
detí

Ježko
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Zber odpadových surovín
V minulosti sa zbery organizovali preto, aby sa pomáhalo národnému
hospodárstvu. V súčasnosti províziu z akéhokoľvek zberu
získava škola pre svoje potreby.

slimáky, kov,
železný šrot,
sklené poháre
a fľaše, textil,
liečivé rastliny

papier, šípky,
gaštany,
plasty,
pomarančová
kôra

plastové fľaše,
batérie, plastové
uzávery z PET fliaš

Detské organizácie:

Pionierska
organizácia Zoji
Kosmodemjanskej

práca
a aktivita
žiakov

školský
parlament

Významné dni:

Deň znárodnenia,
Deň
československej
ľudovej armády,
VOSR, 1. máj, ...

Deň učiteľov,
MDŽ, MDD

Deň Zeme,
Deň vody,
Deň matiek,
Európsky deň
jazykov, ...
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Materská škola

Materská škola v Diviakoch nad
Nitricou bola založená v roku 1962
v priestoroch súčasnej obecnej
knižnice. Nevyhovujúce priestory
nahradila budova dnešnej materskej
školy a slávnostne bola otvorená
11. októbra 1976.
Slávnostné otvorenie MŠ v Bankách, ktorá bola postavená v akcii
„Z“, sa konalo 19. septembra 1977.
V školskom roku 1984/85 došlo k integrácii MŠ Banky s MŠ Diviaky
nad Nitricou. V školskom roku 1990/91 každá materská škola získala
opäť svoje riaditeľstvo.
V školskom roku 2003/2004 došlo k integrácii MŠ Banky s MŠ Diviaky
nad Nitricou a následne so ZŠ v Diviakoch nad Nitricou.
Od roku 2009 začala MŠ vzdelávať
deti podľa nového vzdelávacieho
programu ISCED 0. Má zostavený
Školský vzdelávací program pre
predprimárne vzdelávanie - „Krok
za krokom k budúcnosti“. V tomto
čase má materská škola dve heterogénne triedy. Trieda v budove
MŠ Banky má názov ,,Zvedavá lienka“ a trieda v budove MŠ Diviaky
nad Nitricou sa nazýva „Deň plný slnka“.
MŠ spolupracuje s rodičmi, so ZŠ, obecným úradom, logopédom,
pediatrom, centrom pedagogicko-psychologickej prevencie. MŠ sa
zapája do diania obce výstavkami prác, vystúpeniami s programom pri
rôznych oslavách, v súťažiach mimo obce. V budúcnosti chce materská
škola docieliť kvalitnejšie vyučovanie detí prostredníctvom kontinuálneho
vzdelávania pedagógov.
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Spolupráca školy s organizáciami
Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý
vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických
a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto
školy.
Život školy sa podobá životu človeka. Oslavujú sa jej narodeniny, výročia,
životné úspechy i neúspechy. Škola - to sú žiaci, učitelia, rodičia, atmosféra
školy, spoločne strávené chvíle, mnoho spomienok, mien a osudov. Počas
50 - ročnej histórie opustili brány tejto školy stovky detí, ktoré tu dostali
základy vedomostí a zručností. Dnes sú mnohí z nich úspešní ekonómovia,
pedagógovia, inžinieri, právnici.
Chcem sa poďakovať všetkým pedagógom, pôsobiacim v minulosti aj
v súčasnosti na našej škole, za ich náročnú a obetavú prácu pri výchove
a vzdelávaní našich detí.
Do ďalších 50-tich rokov želám škole veľa snaživých, úspešných žiakov
a obetavých učiteľov. Verím, že škola sa bude aj naďalej rozvíjať, a že sa
podarí vytvoriť modernú školu pre potreby dnešnej doby.
Mgr. Tatiana Beňová, predsedkyňa Rady školy

Rada rodičov

Rada rodičov je volený orgán. Tvoria ju volení zástupcovia za každú triedu školy. Sprostredkúva názory a podnety rodičov vedeniu ZŠ, dohliada
na ich uplatňovanie a odporúča opatrenia. Rada rozhoduje o nakladaní
s finančnými prostriedkami Združenia rodičov.
K jubilejnému výročiu školy sa so srdečnou gratuláciou pripája aj Rodičovské
združenie pri základnej škole. V mene všetkých rodičov vyjadrujem hlbokú úctu
a uznanie všetkým pedagógom, ktorí pôsobili a pôsobia v tejto škole
a prispeli k výchove nejednej generácie. Dôkazom tejto a nielen učiteľskej
snahy je i to, že dnes aj vďaka nim zastávajú ich žiaci posty na rôznych
významných miestach. Do ďalších rokov prajem škole veľa úspechov
vo všetkých školských aj mimoškolských oblastiach, učiteľom veľa síl
a trpezlivosti a takých žiakov, ktorí túto námahu správne pochopia a ocenia.
JUDr. Kiššová Eva, predsedkyňa Rady rodičov
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Deň otvorených dverí v 2. triede, Lyžiarsky výcvik, Deň detí, Springday, Deň olympijského behu,
Nahrávanie relácie Superchyty v STV
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