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ÚVOD 

 

„Dobrá škola sa neobjaví ako hotová, zmrazená večera, ktorú vložíme na 

pätnásť sekúnd do mikrovlnnej rúry. Vzniká pomalým, miernym varom opatrne 

miešaných prísad.“   

 

Uvedené pomyselné prísady sa začali miešať niekedy v roku 2005, keď sme spoznali dvoch 

zanietených ľudí, jedného rodiča a jedného učiteľa, ktorí sa stretli s alternatívnym 

vyučovaním počas experimentálneho overovania v bežnej škole. Pozitívne výsledky a chuť 

zážitku z nových možností v nich neutíchala a keďže v projekte chceli pokračovať aj po jeho 

oficiálnom skončení, založili súkromnú školu. Hovorili: „Keď budeme robiť to, čo robíme 

vždy, stále budeme mať len to, čo sme už mali.“ Ich nadšenie bolo pre nás impulzom, že sa 

veci dajú robiť inak a netrvalo dlho, kým sme s myšlienkou založenia súkromnej školy 

navštívili nášho pána primátora. Keďže sme sa stretli s pochopením a podporou, poslali sme 

na ministerstvo školstva žiadosť o zaradenie do siete škôl. Projekt bol schválený a škola 

mohla 1. septembra 2006 privítať svojich prvých žiakov.    

 

Prvý zápis prváčikov  

Nakoľko sme ešte nemali v čase zápisu voľnú triedu, prvých žiačikov sme zapísali vo februári 

2006  v súkromnej MŠ Slniečko. Na zápis prišlo 15 odvážnych rodičov, z ktorých sa mnohí 

neskôr stali našimi priateľmi. Zverili nám to najcennejšie, čo mali – svoje deti. Cítili sme 

veľkú morálnu zodpovednosť, aby sme ich nesklamali a aby sme naplnili ich očakávania. 

 

 

 

 



Štvorlístok - špeciál 
 

 
3 

Nakoľko sme s priestormi, ktoré boli pre nás  pôvodne určené, už nemohli počítať,  pustili 

sme sa s  húževnatosťou do hľadania vhodného sídla pre našu prvú triedu.  Asi máme v živote 

aj kus šťastia, pretože nám v pravej chvíli prídu do cesty ľudia, ktorí podajú pomocnú ruku. 

Tá prišla od  riaditeľky gymnázia pani RNDr. Boženy Stúpalovej, ktorá nás prichýlila ako 

mama pod svoje krídla, aj keď sa sama musela uskromniť, a prežili sme spolu s gymnazistami 

pekný prvý školský rok. Aj keď sme v jednej triede mali miesto na učenie, hranie, cvičenie 

i šatňu, boli sme spokojní. Pod vianočný stromček sme dostali prvého škrečka (od vtedy sa 

ich v našej škole vystriedalo niekoľko). 

 

Školský rok 2006 - 2007 

V pondelok 4.9.2006 sa v poobedňajších hodinách uskutočnilo slávnostné otvorenie prvej 

Súkromnej základnej školy v Skalici i v Trnavskom kraji, Súkromnej základnej školy, 

Námestie slobody č. 3,  Skalica. Škola sídlila v prenajatých priestoroch Gymnázia v Skalici a 

začalo ju navštevovať  15 prváčikov zo Skalice a blízkeho okolia. 

     Pozvanie na slávnostné otvorenie školy prijali predstavitelia mesta Skalica, pedagógovia 

vzdelávacích inštitúcií zo Skalice, Slovenska i Českej republiky a ďalší hostia. 

V krátkom kultúrnom programe prítomným zahrala cimbálová hudba Pláňava  zo Skalice, 

milú básničku a tanec predviedli prváčky Súkromnej základnej školy.     Ako prvý sa hosťom 

prihovoril primátor mesta Ing. Stanislav Chovanec. Vyjadril spokojnosť so zmenami, ktoré v 

oblasti školstva v Skalici prebehli v poslednom období a predstavil víziu možností rozvoja 

školských zariadení v budúcnosti.  Otvorenie Súkromnej základnej školy v Skalici umožňuje 

rodičom zvoliť si alternatívu vo vzdelávaní, čo prispieva k zdravej konkurencii škôl. 

    S druhým príhovorom vystúpila PaedDr. Hana Krojzlová zo Zariadenia pre ďalšie 

vzdelávanie pedagogických pracovníkov v Hodoníne. V krátkosti predstavila zmeny v 

obsahovej reforme vzdelávania, ktorými sa v súčasnosti uberá základné školstvo v Českej 

republike. Zhodnotila skutočnosť, že výchovno – vzdelávací program Súkromnej základnej 

školy Štvorlístok v plnej miere zodpovedá kvalitám, ktoré sa očakávajú od základných škôl v 

celoeurópskom meradle. Podotkla, že deti, ktoré učíme, sú a vo svojom ďalšom živote budú 

zaplavované stále väčším prílivom informácií, ktoré sa na nás valia z počítačov, internetu, 

rozhlasu či televízie. Naše deti nutne potrebujú, aby škola prehodnotila svoj tradičný postoj k 

mechanickému získavaniu vedomostí a skôr ich vybavila schopnosťami triediť informácie, 

získavať z nich to, čo je pre ne potrebné, odlíšiť podstatné od nepodstatného a získané 

informácie vedieť i spracovať. 
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    Pozvanie na otvorenie školy prijal i vysokoškolský učiteľ Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre PhDr. Ivan Mačura, ktorý ocenil skutočnosť, že primátor mesta Ing. Stanislav 

Chovanec ide v súlade s európskym trendom a podporuje pluralitné vzdelávanie.  

    V ďalšom programe prezentoval zámery školy zriaďovateľ RNDr. František Štefanec, ktorý 

zároveň pozval hostí do zrekonštruovanej triedy na prízemí.  

 

 

 

 

 

Ako sme prežili 1. školský rok ? 

Okrem učenia sme mali veľa rôznych akcií ako napr. : Tekvicová oslava, Vianočné dielničky, 
Korčuľovanie na Zimnom štadióne, Divadelné  predstavenie v Trnave, Vianočná besiedka, 
Deň otvorených dverí, Zimná lyžovačka:„Po stopách Yettiho“, MDD, Letný tábor na 
Duchonke.  
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Druhý zápis Prváčikov 

V piatok 9. 2. 2007 sa naša trieda naplnila nedočkavými predškolákmi a ich rodičmi, ktorí sa 
prišli zapísať do prvej triedy na školský rok 2007/2008. Deti sa najskôr zoznámili s 
prostredím triedy - pohrali sa so škrečkom "Sofinkou" a vyskúšali si svoje schopnosti v hrách 
na počítačoch. Keď sa troška osmelili, pani učiteľky ich pozvali na cestu rozprávkami "Tri 
prasiatka" a "O veľkej repe". V deji rozprávok boli zakomponované potrebné vedomosti, 
ktoré by mali budúci prváci ovládať (orientácia v priestore, matematické predstavy, 
fonematické rozlišovanie hlások, grafomotorický prejav ...). Deti hravo zvládali všetky úlohy, 
za čo boli odmenené drobnými darčekmi. Do budúcej triedy sme zapísali 22 prváčikov . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keďže sa však plánovaná rekonštrukcia podkrovia na gymnáziu nezrealizovala, na konci 

školského roku sme znovu stáli pred otázkou, kde budeme sídliť, tento krát už s dvoma 

triedami.   

Opäť sme našli spriaznenú dušu – riaditeľku Strednej zdravotníckej školy pani PhDr. Emíliu 

Potúčkovú, ktorá nepozná slová „to sa nedá“, ale vždy sa snaží nájsť riešenie, ktoré bude 

prijateľné pre obidve strany. 

A tak sme počas letných prázdnin museli presťahovať jednu triedu a zároveň pripraviť už nie 

jednu, ale dve triedy – maľovali sme, natierali, prenášali školský nábytok, chystali výzdobu 

tried.  Bývali sme v internátnej časti  školy a občas si s nami študentky strednej zdravotníckej 

školy užili veselé príhody. (Ako napríklad keď im naši chlapci zjedli veľkonočnú výzdobu 

z medovníkov, ktoré mimochodom vôbec neboli natreté jedlými farbami. Ale našťastie sa 

nikomu nič nestalo.)    
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Školský rok 2007 – 2008 

Školský rok 2007/2008 sme otvorili v klubovni strednej zdravotníckej školy. Po krátkom 

príhovore pani riaditeľky sa predstavili nové pani učiteľky Mgr. Katarína Kurucová a p. 

vychovávateľka Vierka Haraštová. Od príchodu  pani vychovávateľky Vierky sa v škole 

začala písať naša šachová história a prišli i prvé šachové úspechy. Šachovnice a figúrky sa 

stali neoddeliteľnou súčasťou prestávok medzi vyučovacími hodinami, ale aj hier 

v poobedňajšom školskom klube detí. 

 

Ako sme prežili 2. školský rok ? 

Tak ako pribudli deti do školy ( už nás bolo 35), tak pribudli i akcie  na spestrenie celého 
školského roka. A z mnohých týchto akcií sa stali tradície napr. : Šarkaniáda, Halloween, 
Vianočná besiedka i dielničky , Karneval, Deň otvorených dverí, Deň Zeme, Týždeň hlasného 
čítania, Deň matiek, MDD, Letná škola v prírode, výlety aj šachové turnaje. 

Šarkaniáda 

V sobotu 6.októbra nám slnečné jesenné počasie umožnilo zažiť nevšedné odpoludnie v 
Zlatníckej doline. Naši priatelia -žiaci spolu s rodičmi a starými rodičmi po lúke nad chatou 
Amor preháňali šarkany. Oproti slnku vyletela asi tridsiatka tých najpestrejších šarkanov a 
divoko zápolila so silným vetrom. 
Aby sme si mohli opiecť špekáčiky, museli sme vyjsť po stopách hladného turistu a 
veveričky, ktorí nám ich uchmatli. Ale tie nájdené špekáčiky výborne chutili.  
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Den zeme 

V našej škole triedime od začiatku školského roka papier a plasty. (Je to zásluha najmä tety Vierky.) 

Pri príležitosti Dňa Zeme (22.apríl) sme ich vlastnými silami dopravili do VEPOS-u, kde nám p. 

Starychová porozprávala o spôsobe triedenia i spracovania druhotných surovín. Pokračovali sme 

cestou na rybníky. Nebola to však cesta obyčajná, ale plnili sme na nej rozličné úlohy, ktoré boli 

zamerané nielen na vedomosti a našej Zemi, rastlinách i zvieratách, ale aj na šikovnosť, obratnosť i  

tvorivosť. Kapitáni družstiev získavali za splnené úlohy fazuľky (veď sme "fazolári"), ktoré rozhodli o 

poradí družstiev. Výsledky boli tesné, takže sme si všetci zaslúžili diplomy a sladké odmeny. 

 

 

 

 

 

 

Škola v prírode Tralaland 

Počas predposledného týždňa školského vyučovania sme navštívili Prvú detskú prázdninovú 
republiku Tralaland v Trnavej Hore a stali sa jej občanmi. Získali sme občianske preukazy, 
ktoré nás oprávňovali zúčastniť sa všetkých zaujímavých aktivít, ktoré republika poskytuje. 
V Tralalande sme vyskúšali Lanové centrum, všetky možné ihriská i jazero, ktoré je 
prispôsobené na vodné športy – obľúbené člnkovanie a vodné bicyklovanie. Tralaland má 
svoj amfiteáter, javisko s profesionálnou technikou aj malú ZOO.  
Naučili sme sa tralalandskú hymnu, potlesk i národný tanec. Nenudili sme sa ani poobede 
a večer, kedy nám guvernéri pripravili zaujímavé hry – Človečinu, Bingo, Náhodu, Hele –
Mele a Chatovicu, v ktorej naše dievčatá dokonca zvíťazili. Spoznali sme nových kamarátov 
z Nitry zo školy pre nadané deti.  
Týždeň školy v prírode nám veľmi rýchlo ubehol, ale pekné spomienky a kamarátstva zostanú 
v našej pamäti ešte dlho. 
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tretí zápis Prváčikov 

Naši budúci prváčikovia sú už u nás ako doma. Mnohí nás navštívili počas dňa otvorených 
dverí v decembri a na predzápisových aktivitách v januári. Na zápise, ktorý sa uskutočnil 
31.1.2008, sa znovu stretli so svojimi spolužiakmi, vyrobili si stojanček na farbičky, pohrali 
sa so škrečkom Sofinkou alebo na počítači. Do školského roku 2008/2009 sme zapísali 20  

detí, predpokladaný odklad školskej dochádzky budú mať 2-3 deti. Ako náhradníkov vedieme 
v evidencii ešte 10 detí. 

 

 

 

 

Školský rok 2008– 2009 

Už tretí krát sa v septembri otvorili brány v Súkromnej základnej škole v Skalici, a to v rozprávkovom 

štýle. Rodičov, školákov i hostí prívítali kráľ Abecedár a kráľovná Číslica. Kráľovná Číslica 

predstavila svoje dvorné dámy-pani učiteľky a pani vychovávateľky, ktoré sa budú starať o princov a 

princezné v 3., 2. a 1. ročníku. O tom, že do Štvorlístkového kráľovstva chodia šikovné deti, 

presvedčili nás: Silvinka svojím spevom, Anetka, Júlinka, Linduška, Martinko, Agátka tancom a na 

koniec Magdalénka a Sofinka hip-hopom. Po programe boli všetky princezné a princovia pasovaní za 

žiakov vyššieho ročníka a prváčikovia slávnostne predstavení všetkým prítomným. Potom kráľ 

Abecedár svojím kúzlom: "Čáry-máry, nech ťa škola baví!", začaroval všetky deti. Na záver 

slávnostného otvorenie školského roku sa školáci rozbehli do svojich tried. 
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Školské brány sa opäť otvorili , už potretí raz a opäť sme školský rok prežili na Strednej 
zdravotníckej škole. Ale veľmi sme túžili po svojich priestoroch. A aký bol šk.rok 2008 – 
2009 ? Bol pestrý : Skanzen v Strážnici, Šarkaniáda, Jabľčkový týždeň, Halloween. Detská 
konferencia o vode, Vianoce, Valentínsky karneval, Zimná škola v Tatrách, Svetový deň 
vody, Čitateľský maratón, Vítanie jari, Návšteva hasičov, MDD, Deň matiek, Letná  škola 
v prírode. 

 

Skanzen v Strážnici 

Zoznámiť sa s tradičnými spôsobmi hospodárenia a života v moravskej dedine na prelome 19. 

a 20. storočia sme sa vybrali 18.9.2008 do skanzenu v Strážnici.  

Hlavnou jesennou témou boli v tomto roku zemiaky a konope. Zemiaky (krumple, erteple, 

grumbír) patrili k hlavným pokrmom našich predkov. Videli sme, ako ich na jeseň vyorávali 

pomocou pluhu a koní a potom pripravovali v kuchyni ako šišky, placky (patenty), šúľance. 

Jedli sa tiež často len varené alebo pečené v popole. Zemiaky tiež gazdiné potrebovali na 

škrobenie látky. Konope bolo v minulosti tiež dôležitou plodinou na výrobu textílií. 

S postupom spracovania sme sa nielen zoznámili, ale mohli sme si ho i vlastnoručne 

vyskúšať. Na cestičke medzi jednotlivými chalúpkami na nás čakali rozličné súťaže 

(pálkovanie s handrovou loptou, štiepanie dreva) i pochúťky (čerstvo nadojené kozie mlieko 

a syry).  

Prehliadku sme zakončili u vodného mlyna a v ovocnom sade ochutnávkou čerstvej jablkovej 

šťavy. 
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VIANOCE 

V decembri sa v našej škole už tradične konali predvianočné aktivity: Mikulášska nádielka, 
Deň otvorených dverí a Vianočná besiedka.  

Mikuláš s Čertom a Anjelom zavítali 5.decembra. Keďže väčšinou poslúchame, Čert si so 
sebou nikoho nezobral, ale naopak obdaril deti balíčkami a hračkami. V tretiackej  triede sa 
zoznámil so svojím mladším kolegom – Mikulášom Duškom. Potešil sa, že sme mu zaspievali 
a zarecitovali a sľúbil, že sa o rok zastaví znova 

Pre predškolákov a ich rodičov sme 12. decembra pripravili Deň otvorených dverí. Najprv 
rodičom v spoločenskej miestnosti predstavil zriaďovateľ školy program a filozofiu školy 
a potom si v prváckej triede deti vyskúšali zdobenie medovníkov, vianočných zvončekov, 
maľovanie farbami na sklo a pečenie vianočných oblátok. 

Vianočná besiedka sa uskutočnila 16. decembra v telocvični školy. Predstavili sa tu deti 
všetkých ročníkov s vianočnými a zimnými básničkami, pesničkami a tančekmi. Premiéru 
mala i rozprávka „Moderná Snehulienka“, ktorú nacvičili deti v dramatickom krúžku. 

 

 

 

 

 

 

Prvá detská konferencia o vode 

V pondelok 24. novembra 2008 sa uskutočnila v našej škole „Vedecká konferencia o vode“. 

Pripravili ju tretiaci pre svojich spolužiakov, rodičov a hostí. Na konferencii prezentovali 

výsledky svojej projektovej činnosti, ktorej sa venovali počas necelých 4 týždňov. Na 

konferencii sa predstavili jednotlivé tímy: vedci, výskumníci, zoológovia, výtvarníci, 

spisovatelia a hudobníci. Každý tím si pripravil zaujímavé informácie zo svojej oblasti. 

Účastníci konferencie tak mali možnosť oboznámiť sa so živočíchmi, ktoré k svojmu životu 

potrebujú vodu, s vlastnosťami vody, vypočuli si rozprávky s témou vody, zaspievali 

pesničky o vode a pozreli si výtvarné práce s námetom vody. Na záver si pochutili na 

chlebíkoch a lineckých koláčikoch, ako ináč, v podobe rybičiek. 
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Vítanie jari 

Jeden z prvých jarných dní vylákal po dlhej zime deti, rodičov, učiteľov aj starých rodičov do 

prírody, k prístavisku Baťovho kanála v Skalici, kde pre nich pedagógovia  Súkromnej 

základnej školy v Skalici pripravili popoludnie s názvom „Vítanie jari“. Cieľom tejto aktivity 

bolo pripomenúť si a udržiavať pôvodné ľudové tradície, zvyky a hry, ktoré sa deti 

v minulosti v jarnom období v regióne na Záhorí hrávali. Podujatie bolo motivované 

predveľkonočným obdobím, kedy si deti na Smrtnú nedeľu vyrobili Morenu (na Záhorí jej 

hovorili Kiselica), ktorú potom hodili do potoka alebo rieky.  Handrovú bábu si deti zhotovili 

ešte v škole a priniesli ju k rieke Morave. Tam ju odstrojili, zarecitovali básničku, ktorú sa 

naučili a hodili ju dole prúdom. „Kiselica“ predstavovala smrť, choroby a iné neduhy, ktoré 

v minulosti ľudí počas zimy trápili.  

Po smrtnej nedeli prišla Kvetná nedeľa, ktorú si deti pripomenuli tak, že si pripravili mladé 

pučiace halúzky - „letečka“, ktoré ozdobili výfúčkami z vajec a stužkami. S takýmito 

halúzkami predstúpili pred rodičov a zarecitovali básničku. 

Od rieky Moravy sa potom celý sprievod detí aj rodičov vrátil k prístavisku na Baťovom 

kanáli, kde sa ešte dievčatá na sviežej jarnej tráve zahrali hru „Na kňažnú“. Chlapci už 

netrpezlivo čakali, kedy im ockovia pomôžu pliesť korbáče, aby mali na Veľkú noc čím 

vyšibať spolužiačky. Keď sa dievčatá dosýta vyhrali, pustili sa do farbenia vajíčok. Tak ako 

v minulosti, keď sa k farbeniu používali najmä prírodné materiály, využili cibuľové šupky. 

Zafarbené vajíčka boli nielen pekné, ale aj chutné, o čom sa hneď mnohí presvedčili. 
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Keď sa deň chýlil ku koncu, začali sa aj deti pomaličky lúčiť a spokojne odchádzať domov. 

Aj dospelí mali úsmevy na tvárach a dobrý pocit, pretože strávili so svojimi deťmi pár hodín 

v prírode a možno sa tiež dozvedeli niečo zaujímavé, čo doteraz o veľkonočných zvykoch 

nevedeli.  

 

 

 

 

Štvrtý zápis Prváčikov 

A bol tu mesiac február a nás čakal už štvrtý zápis prváčikov do našej školičky. Deťom bolo 
prostredie školy známe, pretože si naše triedy boli pozrieť počas vianočných tvorivých 
dielničiek. Vôbec sa nehanbili a na zápis sa tešili ako aj naše pani učiteľky aj žiaci. A tí  pre 
budúcich prvákov pripravili drobné darčeky.  

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2009– 2010 

Nový školský rok sme oslávili v pirátskom štýle. Do školy zavítal pirát z Karibiku Jack 

Sparow a Elizabeth. Keďže jeho slávna loď Čierna perla stroskotala, na dne oceána skončil aj 

vzácny poklad. Jack sľúbil deťom, že ak mu pomôžu poklad nájsť, podelí sa s nimi o korisť. 

Všetky deti sa s veľkým úsilím pustili do plnenia pripravených úloh. Chytali rybky, zbierali 

rozsypané perly, vynášali vodu z potopenej lode, čistili zemiaky pre námorníkov, vymysleli 

báseň pre boha morí Poseidona, poskladali rozbitú loď, až nakoniec našli podľa súradníc na 

kompase poklad. Jack dodržal slovo a rozdelil sa s nimi o sladké balíčky. Elizabeth 
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predstavila ešte námornícke pani učiteľky, ktoré sa budú v tomto školskom roku venovať 

deťom a odviedla všetkých do školy, kde si pozreli svoje triedy s peknou výzdobou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento štvrtý školský rok bol ešte pestrejší na akcie. ktoré sa uskutočnili : Šarkaniáda, zber 
gaštanov, Kŕmenie danielov, Návšteva Bradla a hviezdárne, Jabľčkový týždeň, Halloween. 
Daruj hračku, Vianočné dielničky i besiedky, Divad.predstavenie v Bratislave, Karneval, Mini 
playbach show,  Zimná škola v Jasnej, Návšteva predškolákov, Deň vody, Jar na dedine 
v Strážnici, Deň  podľa Amosa, veľkonočné dielničky, Matematika na šachovnici, Týždeň 
hlasného čítania, Deň Zeme. Deň matiek, Výlet na Terchovú, Návšteva skalických hokejistov, 
MDD, Malá nočná hudba, Letná škola v Nitrianskom Rudne, a veľa šachových turnajov.  

 

Zimná škola v prírode 

Prvý deň v Jasnej 

Pricestovali sme dobre, o 12. hodine sme už sedeli na obede. Po ceste nám všetkým vytrávilo, 

takže obed (špagety s mäsom a syrom) nám všetkým chutil. Po obede sme sa ubytovali, izby 

máme pekné, čisté, kúpeľne zrenovované. Po vybalení vecí sme išli na menší kopec za chatu, 

kde nás Flipper rozdelil do troch družstiev, aby sme už od zajtra mohli lyžovať. Zvyšný čas 

do večere  sme vyplnili sánkovaním, bobovaním a lopatovaním pri hoteli. Večera chutila 

rovnako dobre (zapekané kuracie mäso s broskyňou a syrom, príloha  ryža a hranolky). Teraz 

beží zoznamovacia diskotéka a o deviatej sa chystáme zaľahnúť. 

 

Druhý deň v Jasnej 

Dnes bola prvá skupina na "padáku". Bol to veľmi strmý kopec, niektorí ho hravo zvládli. Tí, 

ktorí sa báli mohli ísť okľukou. Druhá skupina tiež jazdila na vleku vo výške 1400 m nad 

morom. Tam sme sa dostali vo vajíčkach (kabínková lanovka vo forme vajíčka). Tretia 
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skupina dne húževnato lyžovala z menšieho kopca a zajtra tiež vyskúša vlek. Zjazdovky sú 

úžasné, jedlo je tu super, ubytovanie takisto. V hoteli je dobrý detský kútik - sú tu hračky, 

rebrina, šmýkačka, hojdačka, farbičky a výkresy. Dnes sme hľadali indície, ktoré nám 

prezradia tajný názov našej expedície. 

 

Tretí deň v Jasnej  

Dnes boli "jednotky" trochu viac na východ. Boli na najťažších zjazdovkách, čiže na 

čiernych. Dve šikovné lyžiarky zlyžovali skoro celé Nízke Tatry. Tí menej odvážnejší išli 

okľukou, čiže traverzom. Natálku Nemcovú preradili z tretej skupiny do druhej. Bola z toho 

veľmi natešená. Aj deťom z druhej a tretej skupiny sa dnes dobre darilo. Tretia skupina pod 

vedením Flippera jazdila na lane a poobede tí odvážnejší sa vyviezli "vajíčkom" hore na vlek. 

Rady Flippera najviac využili Linduška a Klárka a Matúš. Teraz beží pyžamová párty, počas 

ktorej si pozeráme rozprávku. Strava nám aj dnes chutila, raňajky boli párkové, obed 

palacinkový a večera cestovinová. 

 

Štvrtý deň v Jasnej 

Dnes to bolo veľmi náročné. Všetky deti sa vyviezli "vajíčkom" na svah a zdokonaľovali sa v 

lyžovaní. Jednotka lyžovala na "ľadovci" (z Chopku - 2024 m n.m.). Bola tam príšerná zima a 

nebolo takmer nič vidieť. Ale ten pocit stál za to. Aj deti z tretej skupiny veľmi pokročili 

oproti utorku. Väčšina z nich lyžovala po červenej až dolu k hotelu. Po obede sa vytrvalí 

lyžiari opäť vrátili na svah, tí unavenejší si mohli vyskúšať lezenie po horolezeckej stene, 

ktorá je v hoteli, alebo sa sánkovať na kopci za hotelom. Pred večerou sme ešte stihli 

vedomostný kvíz. Po večeri sme sa ešte na záver našej expedície stretli s vládcom zimy a 

pripravili sme mu veselú guľovačku. Teraz beží rozlúčková diskotéka, na ktorej sme dostali 

diplomy a medaile. 
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Malá nočná hudba 

Malá nočná hudba je svetoznáma serenáda od Wolfganga Amadea Mozarta,ale i názov 

koncertu hudobníkov našej školy, ktorý sa uskutočnil 17.6. vo Františkánskej záhrade. Prvé 

číslo si pripravili dievčatá a chlapci z prvej triedy v hre na flautách. Žiaci z vyšších ročníkov 

sa predviedli aj v hre na klavíri, hrou na gitare, či dokonca spevom. 

Láska spieva zo všetkých spevákov najlepšie. A pretože deti potrebujú vzory, naši 

pedagógovia zaspievali skladbu Láska je tu s nami.Záverečnou bodkou programu bola hymna 

školy v podaní všetkých prítomných.  

 
 

 

 

 

 

piaty zápis Prváčikov 

Dňa 5.2.2010 sa v našej škole uskutočnil zápis prváčikov pre školský rok 2010/2011. 
Nakoľko si budúci prváci naše triedy boli pozrieť počas vianočných tvorivých dielničiek, 
vôbec sa nehanbili a na zápis sa tešili. Úlohy, ktoré plnili počas cesty rozprávkami  „O troch 
prasiatkach“ a „Červená čiapočka“ boli zamerané na sledovanie školskej zrelosti. Pani 
učiteľky sledovali úroveň komunikačných schopností detí, matematické predstavy, zrakové 
a sluchové vnímanie, grafomotorické zručnosti. Po splnení rozprávkových úloh sa za odmenu 
zahrali na počítačoch výukové programy, ktoré v škole využívame v 1. ročníku. Starší 
spolužiaci pre budúcich prvákov pripravili drobné darčeky: stojančeky na ceruzky, veselé 
slniečka a štvorlístkový prívesok pre šťastie. 
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Detí nám pribúdalo, a tak ako mladá rodina, ktorá spočiatku býva v prenájme, ale časom sa už 

potrebuje osamostatniť, vedeli sme aj my, že je po štyroch rokoch čas na vlastné bývanie.  

Vďaka kontaktom našich rodičov sme spoznali pána Ing. Viktora Klemona, ktorý mal ako 

bývalý učiteľ a riaditeľ školy pochopenie pre náš zámer a my sme cítili, že nám verí. 

Z každého stretnutia s ním sme odchádzali vnútorne obohatení o jeho cenné životné 

skúsenosti a múdrosť. Boli sme vnímaví poslucháči. Okrem mnohého iného nás naučil viesť 

rokovanie k spokojnosti obidvoch strán. 

A tak sa podarilo to, o čom sme dlho snívali – mali sme vlastné priestory. Ukázali sme ich 

našim rodičom a neubehlo veľa času,  kým sme sa rozhodli, že sa pustíme do rekonštrukcie 

budovy. Vtedy sa ukázala veľká sila a tímový duch našich rodičov, bez ich nezištnej pomoci 

by nevyzerala škola tak pekne ako teraz. Odpracovali tu tisícky brigádnických hodín, na úkor 

svojho voľného času, počas sobôt a nedieľ.  Niektorí rodičia nám pomohli finančne, iní 

materiálom, mamičky poslali vždy niečo chutné na zahryznutie. Tak sa za necelé 4 mesiace 

podarilo pripraviť školu na prevádzku. Opravy a rekonštrukcie prebiehajú v menšej miere 

vlastne stále, postupne vymieňame okná,  radiátory, zveľaďujeme školský dvor, obnovujeme 

materiálno - technické vybavenie školy, to všetko za aktívnej pomoci rodičov, učiteľov, 

občianskeho združenia Kvarteta,  i samotných detí.  
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Školský rok 2010– 2011 

Vo štvrtok 2.9.2010 sme slávnostne otvorili školský rok 2010/2011 v novom sídle školy na 

Gorkého ulici. Rekonštrukčné práce sme vďaka rodičom, učiteľom a  priaznivcom školy stihli 

včas, a tak sme sa všetci tešili z pekných tried, herne, telocvične, jedálne i školského dvora. 

Pozvanie na slávnostné otvorenie prijal aj pán primátor Ing. Stanislav Chovanec a pán Ing. 

Viktor Klemon, ktorý nás od začiatku podporoval v našich odvážnych plánoch. Program 

spestrili naše deti s hudobno – speváckym vystúpením a Popoluška s princom, ktorí mali pre 

deti pripravené zaujímavé tvorivé úlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

I tento šk. rok bol na akcie pestrý.  Uskutočnili sa už tradičné  ale pribudli i nové. Veď 
posúďte sami: školská olympiáda, zber gaštanov, Šarkaniáda, Úcta kstarším, Jabľčkový 
týždeň, Halloween, Konferencia o vesmíre, Čertovský deň,  Sobotňajšie dopoludnia pre 
predškolákov, Čas radosti a veselosti v Strážnici, vianočná besiedka v KD, Vianočné tvorivé 
dielničky, Karneval, Mini playbask show, Expedícia Martinky, Srdiečkový deň, Deň vody, 
Deň podľa Amosa, Bláznivý deň, Deň Zeme, veľkonočné tvorivé dielničky, Návšteva polície, 
hasičov, stretnutie čarodejníc, Deň matiek , po stopách Jánošíka, MDD, výlet do Bratislavy, 
cykloturistika, Malá nočná hudba, enviroprojekt „ Čistá príroda nie je náhoda“, Pirátska 
expedícia v Nízkych Tatrách. 

Srdiečkový den 

V pondelok 14.2.2011 sme oslávili sv .Valentína srdiečkovým dňom. Škola deti privítala 

srdiečkovou výzdobou a deti prišli oblečení  v červenom. Počas dopoludňajších  hodín deti 

vyrábali valentínske pozdravy, srdiečka, aby potešili svojho priateľa, priateľku, ale i toho, kto 

sa im páči. Tie následne vložili do valentínskej pošty. Na konci vyučovania sa všetky 

pozdravy  rozdelili medzi adresátov.  A kto sa stal Valentínom a Valentínkou roka? Dominik 

a Julka.  Ale mnohé deti vyrábali pozdravy aj v poobedňajších hodinách, veď valentínsky deň 

zďaleka nekončil . 
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Velkonočné tvorivé dielničky 

V stredu 20.4.2011 sa v škole stretli rodičia a ich deti na tvorivých dielničkách. Najmä deti si 

vyskúšali techniky zdobenia vajíčok, naučili sa vyrobiť kuriatko z bavlny,  sliepočku z 

vajíčka, vymaľovať si sadrové odliatky , ďalej si deti vyrobili veľkonočný pozdrav  a kto mal 

chutť, ozdobil si medovníček polevou. Svoje umenie nám prišla ukázať p. Novická so svojou 

technikou zdobenia vajíčok, rodičia si mohli zakúpiť rôzne výrobky z pedigu, ktoré pre nich 

vyrobili naše šikovné dievčatá. A chlapci sa mohli vďaka p.Švrčkovi naučiť pliesť korbáč. 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte nás veľa práce čaká, nakoľko postupne potrebujeme ďalšie triedy, ktoré by mali 

vzniknúť rekonštrukciou strechy.    

Často počúvame od ľudí otázku: „Čo z toho vlastne máte?“  

A my s úsmevom odpovedáme  - „dobrý pocit“. Sme spokojní, keď sú naše deti a rodičia 

spokojní. Ani u nás nie je všetko ideálne, ale snažíme sa zo svojich chýb poučiť a viacej ich 

nezopakovať.  
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Hovorí sa, že v živote dieťaťa je prvých 5 rokov najdôležitejších. Utvárajú sa jeho hodnoty, 

morálka, svedomie a ďalšie povahové vlastnosti. Naša škola po piatich rokoch tiež už stojí 

pevne na svojich nohách, má svoj smer i cieľ, svoju filozofiu: vychovať šťastné, tvorivé, 

vzdelané a optimistické deti. Veríme, že sa nám spolu s našimi rodičmi a učiteľmi podarilo 

urobiť prvý krok, a za ním budú nasledovať i ďalšie, na nikdy nekončiacej ceste za ideálnou 

školou. 

 

Školská akadémia k 5. Výročiu školy 

Kde bolo, tam bolo, v kráľovskom mestečku pod Bielymi Karpatami, zrodila sa myšlienka 
založiť si školičku.....Týmito slovami začali slávnostný program moderátori Sofia a Martin, 
žiaci šiesteho ročníka..Uvádzali  slávnostnú akadémiu, venovanú piatemu výročiu existencie 
našej školy. Pani učiteľky so žiakmi nacvičili skutočne pestrý program. Žiaci recitovali, 
cvičili, spievali,rozprávali anglicky, nemecky, rusky a maličkí , aj tí starší, nacvičili veľmi 
milé scénky. K publiku sa samozrejme prihovorili aj realizátori spomínanej myšlienky, pani 
riaditeľka PaedDr. Jana Štefancová a pán zriaďovateľ RNDr.  František Štefanec. Svojej 
najväčšej opore, pánovi Mgr. Dujsíkovi,pani riaditeľke gymnázia RNDr. Stúpalovej, pani 
riaditeľke Strednej zdravotníckej školy PhDr. Potúčkovej a pánovi Ing. Klemonovi , udelili 
medaile. 

 Ako vďaku za svoju húževnatú prácu dostali  zakladatelia školy, veľa kvetov a dokonca aj 
semienka štvorlístkov. Štvorlístok je totiž symbolom  štyroch predsavzatí tejto školy: 
Vychovať deti veselé, optimistické,  tvorivé a vzdelané.Úspešný záver programu spečatil 
spoločný burácajúci spev žiakov. Pre hostí, rodičov a deti bolo pripravené občerstvenie. 
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Školská hymna  k 5. Výročiu školy 

Hoc je naša škola najmladšia, 

pre nás je , vždy a bude najkrajšia. 

V okolí je jediná, 

pozná ju celá naša Skalica. 

 

Sme žiaci tejto školy , 

iba pre ňu naše srdce horí. 

Chráňte si ju všetci s nami, 

malí, veľkí, otcovia i mamy. 

Veď je to naša školička, 

pre ňu horí naša dušička, 

veď je to naša školička, 

pre ňu horí naša dušička. 

 

Päť rokov to nie je veru taký vek, 

Žeby nám nemohla slúžiť aj sto liet. 

Zrodili ju otec, mať, 

Navždy  ju budú všetci v srdci mať. 

 

Sme žiaci tejto školy , 

iba pre ňu naše srdce horí. 

Chráňte si ju všetci s nami, 

malí, veľkí, otcovia i mamy. 

Veď je to naša školička, 

pre ňu horí naša dušička, 

veď je to naša školička, 

pre ňu horí naša dušička. 
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          NAJLEPŠIE 


