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„Nemôžeme zastaviť čas, ani vrátiť minulosť, ale môžeme pohladiť spomienky.“
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„Je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania.“
J. A. Komenský

A tá naša škola mladá
má len ešte päťdesiat.
Dožije sa ešte stovky,
tak sa treba radovať.

Eva Červeňová, 5. A, 2010/2011
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Príhovor riaditeľa školy

„Významné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti.“

Tak ako v knižnici pribúdajú zväzky kníh a tým sa stáva bohat-
šou, tak nám pribúdajú roky a stávame sa skúsenejšími a múdrej-
šími. Pribúdajúce roky však nie sú dôvodom na nostalgiu. Čas sa 
zastaviť nedá, hovorí ľudová múdrosť. Ja si to uvedomujem o to 
viac, že táto chvíľa nás núti zamyslieť sa na minulosťou. Prešlo 50 
rokov odvtedy, ako sa otvorila brána tejto školy a my spomíname na 
ľudí, ktorí tu boli a zanechali stopy svojho pôsobenia.

 Ako ten čas rýchlo letí!
 Všedných dní rad, občas sviatky…

 A zrazu tak divno je Ti,
 keď sa letmo obzrieš spiatky.
 Zrakom duše pátraš v diali,
 spomienky sa roja v mysli.
 Tie, čo radosť prinášali
 i čo smútok v dušu vtisli.
 Pre všetky tie šťastné chvíle,
 pre tých, čo sú naokolo,
 pre všetko, čo je tu milé,
 žiť tie roky hodné bolo.

Pochádzam z Považia, ale väčšinu svojho života som prežil na Orave. Prvé moje učiteľské miesto 
po štúdiu na PdFUK v Trnave bola ZDŠ Lokca a po dvoch rokoch ZDŠ Chlebnice, kde pôsobím 
dodnes.

Počas môjho pôsobenia v pedagogickom zbore ako učiteľ alebo ako zástupca riaditeľa či riaditeľ, 
škola prešla rôznymi premenami. Zmenil sa jej názov, zriaďovateľ, menili sa plány, učebné osnovy a 
pod. Za pozitívnymi zmenami treba vidieť tvorivú a zodpovednú prácu.

Vo funkcii zástupcu riaditeľa školy a riaditeľa školy som pôsobil 27 rokov a päť mesiacov. 
Bolo to obdobie neustálych zmien jednak vo výstavbe a obnove školského areálu ako je prístavba 
materskej školy, školskej jedálne, školského klubu, výstavba telocvične, rekonštrukcia strechy na sed-
lovú, rekonštrukcia kotolne na plynovú, ako aj rekonštrukcia celej budovy, pri ktorej boli vymenené 
okná, podlahy, radiátory, celé ústredné kúrenie, elektrická inštalácia a vytvorenie dvoch počítačových 
a dvoch jazykových učební.

Nastúpilo obdobie reformy školstva a s ňou súvisiaca nová legislatíva, ktorú bolo treba naštudo-
vať, zapracovať do vnútorných smerníc a realizovať v praxi. Viem, že práca pedagóga v nových pod-
mienkach a pri súčasnom finančnom ohodnotení nie je ľahká. O to viac si vážim odvahu a dôslednosť 
pedagógov našej školy, ktorí k uvedeným zmenám pristupujú mimoriadne zodpovedne. Cením si, že 
neustále pracujú na svojom zdokonaľovaní, vzdelávaní a samozrejme na svojom odbornom raste.
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Končí sa školský rok 2010/2011, no nekončí sa história. Každý z nás píše časť histórie svojou 
prácou. V našej škole je kolektív pracovitých pedagógov, ktorý je schopný a pripravený písať ďalšie 
úspešné stránky jej histórie.

Želám našej škole, aby sa jej aj naďalej darilo. Prajem jej, aby všetci pedagogickí aj nepedagogic-
kí zamestnanci, žiaci aj rodičia a priatelia školy tu radi chodili a nech v duchu svojich tradícií kráčajú 
ešte k ďalším a vyšším cieľom a úspechom.

Mgr. Anton Domáň, riaditeľ školy

Príhovor zástupkyne riaditeľa školy pre materskú školu

Spojenie základnej a materskej školy v roku 2002 prinies-
lo prehĺbenie a zlepšenie spolupráce, umožnilo organizovanie 
spoločných podujatí, vzájomnú pomoc a spoločné hľadanie 
vhodného riešenia vzniknutých problémov.

Výsledkom je inovovaný areál ZŠ s MŠ a tiež dobré vybave-
nie interiéru a zabezpečenie inovovanými učebnými pomôckami. 
Aj v materskej škole je počítačová miestnosť, čo výrazne  vplý-
va na počítačovú gramotnosť detí. Touto cestou by som chcela 
poďakovať pánovi riaditeľovi Mgr. A. Domáňovi za jeho starostli-
vosť a spoluprácu.

Našej škole prajem, aby sa ešte ďalších 50 rokov naďalej roz-
víjala a odovzdávala vedomosti na kvalitnej úrovni, a tak reprezen-
tovala svoje meno. Prajem všetkým pedagógom a zamestnancom 
školy, aby sme sa naďalej v týchto priestoroch dobre cítili a spo-

ločne úspešne vychovávali a vzdelávali našich žiakov.
Magdaléna Furjelová, zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu
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Stručná história našej obce

Chotár obce Chlebnice sa nachádza na južnej hranici okresu Dolný Kubín. V písomných pra-
meňoch sa obec Chlebnice prvý raz spomína v roku 1554 ako „Chliewnica“ valašská osada. Obec 
ako poddanská dedina bola až do druhej polovice 19. storočia závislá od oravského panstva, 
ktorému v podobe urbárskych dávok ročne odovzdávala za užívanú zem, domy povinné dávky v 
naturáliách, robote a v peniazoch. Obec cirkevne patrila k fare v Sedliackej Dubovej až do konca 
18. storočia. Na konci 16. storočia nastala tvrdá reformácia, keď majitelia Oravy Thurzovci prijali 
nové náboženské reformy podľa zásady „čia zem, toho náboženstvo“. K novému náboženstvu 
museli prejsť aj poddaní. V roku 1764 bol v Chlebniciach postavený murovaný kostol, ktorý bol 
zasvätený sv. Imrichovi a v roku 1787 na základe cisárskeho povolenia tu bola zriadená kaplánska 
stanica a kostol bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.

V roku 1600 mala dedina 45 rodín, ktoré žili v drevených, skromných príbytkoch. Na čele 
obce bol šoltýs, ktorý bol prostredníkom medzi zemepánom a občanmi. Základom potravy bolo 
to, čo vyprodukovali na poli, hlavne zemiaky a kapusta. Zaoberali sa pestovaním ľanu a konope. 
Od druhej polovice 19. storočia sa v chlebnickom chotári začala pestovať fazuľa, cesnak, mak a 
hrach.

Školské vzdelávanie v Chlebniciach je spojené s farskou školou v Sedliackej Dubovej. Do 
školy chodili iba deti majetnejších gazdov, dochádzka do školy nebola povinná. Druhá správa o 
škole je už zo samotných Chlebníc, a to z kanonickej vizitácie. Táto škola patrila do systému vzni-
kajúcich škôl podľa panovníckeho nariadenia o povinnej školskej dochádzke v druhej polovici 
18. storočia. Bolo to obdobie reforiem Jozefa II., v rámci ktorých bola zavedená 6-ročná školská 
dochádzka. Na konci 19. storočia s pomocou štátnej finančnej podpory bola postavená murovaná 
dvojtriedna škola.

Dôležitou zmenou po roku 1918 bolo používanie slovenčiny ako úradného jazyka. Obec mala 
richtára, obecného účtovníka a požiarneho referenta. Zavedením 8-ročnej školskej dochádzky sa 
na vyučovanie hľadali náhradné priestory v súkromných domoch.

V roku 1929 vo veľkom ničivom požiari zhorela polovica obce. V roku 1935 len čo začali 
obyvatelia stavať, vypukol nový požiar.

Zmena politických pomerov v rokoch 1938 a najmä 1939 nemala podstatnejší vplyv na hos-
podársky a sociálny život v obci. Druhá svetová vojna zasiahla aj Chlebnice, keď v čase veľko-
nočných sviatkov v roku 1945 bolo počuť dunenie ťažkých zbraní. Na rozhraní pribišského a 
chlebnického chotára prepukli krátke boje.

Prechodom frontu v apríli 1945 sa život dostával do normálnych koľají. V júli 1945 bola ot-
vorená miestna samospráva – bol vytvorený prvý národný výbor. Do roku 1951 administratívno-
hospodárske záležitosti obce viedol Obvodný národný výbor so sídlom v Dlhej, ale od roku 1951 
tieto právomoci v plnej miere prešli na MNV v obci.

Chlebnice boli medzi poslednými obcami na Orave, kde bol zavedený elektrický prúd. Bolo 
to v rokoch 1957-1958, kedy bola dokončená elektrifikácia obce. V tomto období sa zvýšila aj 
zamestnanosť. Zavedením výroby televízorov v Nižnej sa zamestnalo vyše 50 žien. Pracovné prí-
ležitosti sa rozširovali aj v iných závodoch na Orave. Rast životnej úrovne bolo postupne vidieť i 
na novej výstavbe rodinných domov.

V roku 1978 bolo v Chlebniciach založené JRD, ktoré bolo pomerne krátkou kapitolou v 
dejinách obce, lebo zmeny, ktoré nastali po roku 1989 zapríčinili jeho rozpad. V tomto období 
bolo v obci postavené nákupné stredisko, televízny vykrývač, športové ihrisko. V roku 2006 bolo 
postavené viacúčelové ihrisko s nákladom 24 869 Eur a 31. augusta 2009 bolo dané do užívania 
multifunkčné ihrisko s nákladom 72 000 Eur.

Mgr. Mária Kantárová



8 9

Obec po roku 1945

Spomienky na život v našej obci ilustruje žiacka práca:

Život na dedine

Keď nad horami vidno ružové zore lúčiaceho sa slnka s uplynulým dňom, neviem sa dočkať 
nočnej oblohy plnej jagavých hviezd. Žiarivý mesiac mi odkrýva obrysy hôr a vonku je hrobové 
ticho. Vtedy sa rada pozerám von oknom a premýšľam nad tou nádhernou prírodou, ktorou je 
obklopená naša obec Chlebnice, odkiaľ pochádzam.

Starý otec mi rozprával, že študoval na rímskokatolíckej škole v Chlebniciach. Ako študenti 
cez prázdniny pracovali doma na poli tak ako ostatní Chlebničania. Kosili lúky, sušili trávu, 
pomáhali pri zvážaní. Keď kosili lúky a podvečer im pribúdali riadky pokosenej trávy, včelárove 
dievky im pripravili dobré obložené chlebíčky a k tomu ešte aj medu a medového vína. Domov sa 
vracali so spevom dosť neskoro. Vnútorný život v obci sa riadil mnohými zaužívanými zvyklosťa-
mi. Ak niekto ochorel a volali k nemu lekára, verilo sa, že chorý zakrátko umrie, lebo vzápätí k 
nemu volali i kňaza, aby mu dal posledné pomazanie. Najskôr sa chorým zaoberali rôzni ľudoví 
liečitelia, zariekávačky a domáce čarodejnice. Alebo keď išiel gazda z jari prvý raz do poľa s 
dobytkom orať, tak ho z dvora odprevádzala gazdiná s božím požehnaním. Gazda na poli nezačal 
prácu skôr, kým sa neprežehnal, prípadne sa pomodlil „Otče náš“ s prianím dobrej úrody, úrod-
ného roka a pod. Pri stretávaní sa navzájom nezdravili, ale sa prihovárali otázkou: „Ideš, ideš?“, 
„Kráčaš, kráčaš?“ alebo „Robíte, robíte?“ a pod. Zaujímavé boli vianočné zvyky. Ráno na Štedrý 
deň chodili po vinšovaní s prianím šťastného prežitia sviatkov, aby bol v dome pokoj a pohoda 
po celý rok, aby mal gazda dobrú úrodu v poli i v maštali hojne dobytka. Na Štedrý večer bolo v 
celej dedine živo a veselo. Speváci chodili s vianočnými koledami, okrem toho chodili po domoch 
Betlehemci s betlehemom. Najveselším obdobím bolo kosenie lúk. Vtedy sa ozývali spevy dievok 
po celom chlebnickom chotári. Lúky sa kosili v určitom poradí podľa ustálených pravidiel.

Takýto bol život v našej obci v minulosti.

Katarína Oršuliaková, 9. trieda, 2005/2006

Fašiangová slávnosť
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Žiaci s kolektívom učiteľov (1966)

História školy

História Základnej školy v Chlebniciach siaha do roku 1959. S jej výstavbou sa začalo v 
septembri. Budovu školy staval Okresný stavebný podnik a pracovné sily dodala aj obec. Pri vý-
stavbe školy sa preinvestovalo 2 milióny korún. Slávnostné otvorenie sa konalo 1.septembra 1961 
za prítomnosti zástupcov OV KSS a MNV. V novej budove sa nachádzali riaditeľňa, zborovňa, 
osem učební, kabinety, knižnica, špeciálna miestnosť na vyučovanie chémie, šatne a hygienické 
zariadenie. Riaditeľom ZDŠ pri slávnostnom otvorení bol Ondrej Pavlák (1961 – 1962), po ňom 
nasledovali Jozef Kazár (1962 – 1967), František Mrkva (1967 – 1970), Pavol Frimel (1970 – 
1973), Jaroslav Supek (1973 – 1977). Od roku 1977 do roku 1986 riaditeľkou našej školy bola 
Albína Pániková a zástupcom bol Anton Domáň, ktorý sa v roku 1986 stal riaditeľom školy. V 
roku 1990 riaditeľom školy bol Jozef Habovštiak, ktorý tu pôsobil až do roku 1999. Zástupkyňou 
bola Emília Gerátová a od roku 1996 do roku1999 bol zástupcom Anton Domáň. V roku1999 do 
funkcie riaditeľa opäť nastúpil Anton Domáň, ktorý je riaditeľom až dodnes. Od roku 1999 do 
roku 2002 bola zástupkyňou Lenka Plaváková. Od roku 2002 je zástupcom Karol Pauchly a pre 
MŠ Magdaléna Furjelová.

Za päťdesiat rokov pôsobilo na škole približne 130 pedagógov, z toho osem učiteľov vo funk-
cii riaditeľa školy (uvedení vyššie) a osem vo funkcii zástupcu riaditeľa školy (p. učitelia: Gigler, 
Povala, Nemček, Ťapajna, Domáň, Gerátová, Plaváková, Pauchly).

ZŠ prešla za roky svojej existencie mnohými opravami, úpravami priestorov a okolia školy. 
Postupne sa okolo školy vytváral samostatný uzavretý areál. V roku 1986 v ňom pribudla mater-
ská škola a školská jedáleň. V roku 1995 bol areál uzavretý stavbou telocvične. V bezprostrednej 
blízkosti školy je vybudované školské ihrisko.

Žiaci našej školy sa každý rok úspešne zapájali do mnohých vedomostných, recitačných a 
športových súťaží. Aktivity učiteľov a žiakov sa sústreďovali na nácvik kultúrnych programov, 
organizovanie besied so spisovateľmi, významnými rodákmi. Spevácky súbor „Včielka“, ktorý 
vznikol v roku 1962, v krajskej súťaži v roku 1965 obsadil 4. miesto. Súbor pracoval pod vedením 
pána učiteľa Mrkvu až do roku 1990. Za celý čas svojho pôsobenia získal veľa ocenení. V oblasti 
kultúry tvorí osobitnú kapitolu nielen v dejinách školy, ale aj obce.

ZŠ s MŠ Chlebnice funguje od 1.7.2002 ako samostatný právny subjekt. Združuje základnú 
školu, materskú školu a zariadenie spoločného stravovania.

Vo februári v roku 2009 sa začala celková rekonštrukcia školy s nákladom 545 990 Eur (vý-
mena okien, radiátorov, podlahy, zateplenie budovy), ktorá bola ukončená v máji 2010.

Mgr. Mária Kantárová

Kolektív učiteľov (1975)
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Karneval (1978)

Detský karneval (2011)

Prekládka strechy (1981)

Deti pracujú s edukačnými programami (2011)

Materská škola v Chlebniciach

Materská škola v Chlebniciach bola otvorená 16. decembra1974 v priestoroch bytovky. 6.januára 
1986 bola MŠ presťahovaná do novej budovy v blízkosti ZŠ.

Od 1. júla 2002 je MŠ v právnom subjekte so ZŠ.
Spolupráca so ZŠ je na dobrej úrovni, vzájomne si vypomáhame pomôckami, využívame priesto-

ry telocvične a spoločne riešime svoje interné záležitosti. Naša MŠ je všeobecne orientovaná, o čom 
hovorí aj názov školského vzdelávacieho programu „Brána otvorená dokorán“. V spolupráci so ZŠ 
sme zapojení aj do projektu „Regionálna škola“.

Po materiálno – technickej stránke je MŠ dobre vybavená. V priebehu posledných rokov bol 
interiér skoro celý inovovaný. MŠ má počítačovú miestnosť pre deti, kde pracujú s edukačnými pro-
gramami.

Zúčastňujeme sa rôznych výtvarných súťaží, kde sme získali aj viacero ocenení. Zapájame sa 
aj do projektov, momentálne do projektu „Naturáčikove dobrodružstvá“. Prispievame do detských 
časopisov „Včielka“ a „Bobík“.

Vytvárame pre deti také podmienky, aby sa v MŠ dobre cítili a možno aj v budúcnosti na ňu rady 
spomínali.

Magdaléna Furjelová, zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu
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Súčasnosť ZŠ s MŠ Chlebnice

Základnú školu Chlebnice v školskom roku 2010/2011 navštevuje 261 žiakov, z toho je 121 
dievčat. Na základnej škole je 13 tried, z nich na 1. stupni je 6 tried – 106 žiakov. V materskej škole 
je 30 detí, z toho je 8 dievčat.

Pedagogický zbor tvorí 19 učiteľov ZŠ a 3 učiteľky MŠ. Ešte tu máme špeciálnu pedagogičku a 
asistentku učiteľa. Nepedagogickí zamestnanci sú v ZŠ piati, v MŠ jeden a v jedálni dvaja. Spolu je 
to 32 zamestnancov.

Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľ školy: Mgr. Anton Domáň, učiteľstvo 1. – 5. roč, TEV
Zástupca riaditeľa školy pre základnú školu: PaedDr. Karol Pauchly, FYZ, TEH, INF
Zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu: Magdaléna Furjelová, vzdelanie SPgŠ
Vedúca zariadenia školského stravovania: Helena Kantárová

Pedagogickí zamestnanci základnej školy

Trieda Meno triedneho učiteľa Aprobácia
I. Mgr. Elena Stacherová učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ
II. A Mgr. Mária Sopková učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ
II. B Mgr. Júlia Straková učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ
III. Mgr. Jarmila Meľová učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ
IV. A PaedDr. Zuzana Pauchlyová TEH, VYV, INF
IV. B Mgr. Helena Salusová učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ, špec. pedagogika
V. A Mgr. Mária Zimmermannová SJL, NEJ
V. B Mgr. Renáta Kadučáková učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ, SJL
VI. Mgr. Mária Kantárová pedagogika, DEJ
VII. Mgr. Monika Sojčáková MAT, HUV
VIII. A Mgr. Martina Mišalová SJL, ETV
VIII. B Mgr. Pavel Babic TEV, ETV
IX. Mgr. Miroslava Šimková PRI, CHE, MAT

Mgr. Natália Domáňová, výchovná poradkyňa učiteľstvo 1. – 5. roč, RUJ, ŠPD/RP
Mgr. Jozef Šimko MAT, VYV
Mgr. Anna Červeňová NBV
Mgr. Michal Hunčaga NBV
Mgr. Darina Vrašťáková, špeciálna pedagogička
Mgr. Danka Sojčáková, asistentka učiteľa
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Pedagogickí zamestnanci materskej školy

Daniela Meľová, vzdelanie SPgŠ
Mária Špavrová, vzdelanie SPgŠ

Nepedagogickí zamestnanci

Anna Michalková, hospodárka
Benedik Suľa, školník
Helena Hajdúchová, upratovačka ZŠ
Terézia Straková, upratovačka ZŠ
Helena Ťapajnová, upratovačka ZŠ
Mária Maslíková, upratovačka MŠ
Agnesa Suľová, kuchárka zariadenia školského stravovania

Činnosť školy

V súčasnej dobe je činnosť školy veľmi pestrá. Výchovno – vzdelávací proces dopĺňajú a 
obohacujú prírodovedné a spoločenskovedné exkurzie, návšteva hudobných a divadelných pred-
stavení a tiež literárne besedy. Žiaci sa zdokonaľujú prostredníctvom plaveckého a lyžiarskeho 
výcviku.

Dôležitou zložkou je práca s talentovanými žiakmi a so žiakmi so špeciálnymi potrebami.
Popoludní žiaci navštevujú záujmové útvary, pripravujú sa na rôzne umelecké, prírodovedné 

a spoločenskovedné súťaže.
Veľmi dobrá je spolupráca s Obecným úradom Chlebnice a s rodičovským združením pri prí-

prave posedenia pri vianočnom stromčeku, príprave karnevalu a programu ku Dňu matiek. Škola 
sa podieľa na organizovaní športových súťaží v spolupráci s CVČ Domček v Dolnom Kubíne.

Chodby školy spestrujú výstavky výrobkov, kresieb a malieb žiakov.

PaedDr. Karol Pauchly, zástupca riaditeľa školy pre základnú školu

Hodina výtvarnej výchovy (2010) Vianočná besiedka (2010)
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Regionálne kolo vo vybíjanej (2011) Literárna beseda s pani Kazimírovou (2011)
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Projekty

Škola sa v posledných rokoch zapája do rôznych projektov. Prostredníctvom nich môže zlep-
šiť svoje vybavenie, inovovať zariadenie, vytvárať podmienky pre moderné vzdelávanie, upevňovať 
kladný vzťah žiakov k tradíciám svojho regiónu a obce a tiež podporovať cezhraničnú spoluprácu s 
dlhoročnými priateľmi.

Regionálna škola

Projekt Regionálna škola, ktorý vypracoval riaditeľ školy Mgr. Anton Domáň, smeruje k úcte a k 
oživeniu zvykov a tradícií obce Chlebnice.

Poslaním projektu je: „Poznanú minulosť využívať v prítomnosti, a to všetko zanechať budúcnos-
ti“. Realizácia prebiehala postupne od roku 2000 v interiéri školy, kde bol zhotovený výrez drevenice, 
imitácia drevenej brány, drevené obloženie okien, boli vytvorené nástenky a zhotovená drevená plas-
tika najstaršieho občana Chlebníc Mateja Pijaka Hajdúcha.

Projektový zámer sa odzrkadľuje i na vyučovaní, o čom svedčia i nasledujúce žiacke práce:
Ako na mňa vplýva minulosť Chlebníc?

Minulosť. Dejiny. Zašlé časy. Dávne časy. Stratené časy. Alebo nepodstatné časy? Potrebuje vlast-
ne ešte súčasný človek 21. storočia poznať nejakú tú minulosť? Dejiny ľudstva či minulosť svojho 
národa? Aký je č lovek bez minulosti?

Človek bez minulosti je ako prázdny pohár, ako jablko, ktoré vyrástlo bez prvotného kvietku, ako 
čokoláda bez kakaovej sušiny. Minulosť nás formuje pre potreby budúcnosti. Človek, ktorý nepozná 
svoju minulosť, nenachádza zmysel žitia, nie je schopný žiť pre budúcnosť. Človek bez minulosti nie je 
človekom. Minulosť nás všetkých totiž ovplyvňuje, napríklad aj taká minulosť obce.

Moji rodičia aj starí rodičia pochádzajú z obce, ktorej názov je Chlebnice. O jej minulosti sa do-
zvedám väčšinou z rozprávania môjho starkého pri nedeľňajších stretnutiach po svätej omši. Občas 
mi je aj trošku smutno. Smutno za tou radosťou zo života, ktorá je vo všetkých príbehoch života nap-
riek ťažkým časom, ktoré vtedy sužovali Chlebnice. Smutno za tou súdržnosťou. Celá dedina sťa jedna 
rodina! Aj starký si niekedy povzdychne, že bolo ťažko, muži museli odchádzať až za „veľkú mláku“, 
ženy sa trápili s niekoľkými deťmi doma, na poli, ktoré bolo ich jedinou obživou. Dvakrát postihol de-
dinu veľký požiar. Nebolo elektriny, cesty, liekov. Bola tu len drevenica s veľkým ohniskom uprostred, 
zúbožená tvár matky, džavot nič nechápajúcich detí… Čiže bola tu len chudoba. A ešte malý kostolík 
týčiaci sa na vŕšku nad Chlebnicami. Tu sa už starkému objaví jemný úsmev na tvári a povzdychne 
si: „Ale nám bolo dobre, ale bolo predsa len veselo!“ Nebolo pýchy, žiadnej závisti. Všetky dievky 

Postava M. P. Hajdúcha Výrez drevenice
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vyobliekané v krojoch so žiarivými očami, krásnym spevom, prechádzajúce sa dedinou. Fašiangové 
šišky, pálenie Moreny, veselé žartíky na Ondreja… A tá jednota, tá ochota pomáhať blížnemu. Akosi 
sa to pomaly, ale isto vytráca.

Niečo z tej minulosti nám pripomína aj naša školská chodba. Drevená chalúpka so zaujímavým 
dreveným zariadením, nástenky o zvykoch a tradíciách našich starých či prastarých rodičov. Súčas-
nosť potrebuje milióny na konte, nie dobré medziľudské vzťahy. Súčasnosť nepotrebuje minulosť?

Nezabúdajme, že minulosť nás formuje pre potreby budúcnosti. Tak ako z malého kvietka vyrastie 
veľké červené jablko. Bez minulosti človek nenachádza zmysel žitia v budúcnosti. Je ako pekný prázd-
ny pohár. Človek bez minulosti nie je človekom. Tiež je ako čokoláda bez kakaovej sušiny, ktorá nie 
je čokoládou.

Barbora Suľová, 9. trieda, 2005/2006
Moja rodná obec

Každý národ je hrdý na svoju históriu. Minulosť našej obce nesiaha ďaleko, ale dôstojne sa za-
členila do národných dejín. Slovensko bolo v minulosti chudobné a Chlebnice boli ešte chudobnejšie, 
ale táto chudoba ľudí stmeľovala.

Naša obec zmenila svoju tvár. Zmenila sa i kultúra bývania. Namiesto kosy mnohým slúžia mo-
torové kosačky, na zvážanie z polí sa už menej používajú „rebrináky“ a v jarme zapriahnuté kravy 
alebo voly. Túto prácu nahradili traktory, kombajny, vyorávače a iné mechanizmy. Možno práve toto 
je dôvod, prečo sa v našej škole naši učitelia rozhodli zapojiť do projektu „Regionálna škola“. Ná-
stenky, poľnohospodárske náradie, zariadenie dreveničky, všetko toto by nám malo minulosť pripo-
mínať. Spôsob života, akým žijeme dnes, máme len vďaka tejto minulosti a obetavosti našich starých 
rodičov.

Je to aj moja rodná obec. Rodičia z otcovej strany sú rodení Chlebničania a práve v ich dome 
som sa stretával s minulosťou. Dnešná doba však priniesla modernizáciu aj do starých dreveníc. Naša 
generácia minulosť berie dosť ľahostajne, ale určite aj pre nás nastane obdobie, keď sa radi budeme 
stretávať s históriou, starými vecami a budeme obdivovať prácu našich starých rodičov.

V súčasnosti naša generácia viac hľadí do budúcnosti a obdivuje výdobytky vedy a techniky, preto 
je dobré, že sú medzi nami ľudia, ktorí sa snažia zachovávať tradície pre nás mladých a možno raz sa 
aj my staneme ich nasledovateľmi.

Matej Kadučák, 9. B, 2006/2007

Projekty v oblasti informačno – komunikačných technológií a robotiky

Projekty v tejto oblasti vypracoval a zodpovedal za ich realizáciu zástupca riaditeľa PaedDr. Ka-
rol Pauchly.

2002 - podpora projektu Infovek•  - zriadenie prvej počítačovej učebne s pripojením na 
internet
2003 - projekt Robolab•  - využívanie robotických stavebníc, získali sme 4ks stavebníc 
LEGO MINDSTORMS, v roku 2005 pribudli nové stavebnice Lego NXT. Projekt umožnil 
zapojenie sa do súťaží na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni v Japonsku, 
Nemecku, Rakúsku a Česku.
2004 - projekt Otvorená škola•  - interné vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT
2005 - Digitálni štúrovci•  - školenia miestnej komunity pre zvýšenie počítačovej gramotnosti 
nezamestnaných občanov za účelom zvyšovania zamestnanosti v regióne, vybudovanie dru-
hej počítačovej učebne
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Prvá počítačová miestnosť zriadená r. 2002 Robot z Lega so svojimi konštruktérmi v japon-
skej Osake (2005)

Program na podporu integrovaného vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami

Projekt vypracovala výchovná poradkyňa Mgr. Natália Domáňová.
2007 - ING Šanca pre deti - program na podporu integrovaného vzdelávania detí so • 
špeciálnymi potrebami - cieľom projektu je podporiť zvyšovanie kvality poskytovaných 
výchovno-vzdelávacích a iných služieb pre integrovane vzdelávané deti. Prostriedky získané 
z projektu, umožnili nákup rehabilitačných, kompenzačných, edukačných pomôcok a odbor-
nej literatúry, ktoré zlepšujú vzdelávanie začlenených žiakov v našej škole.

Projekty v oblasti cezhraničnej spolupráce financované zo zdrojov EÚ

Projekty vypracoval zástupca riaditeľa PaedDr. Karol Pauchly, realizovali ich zamestnanci škôl v 
spolupráci s obecnými úradmi obcí Chlebnice a Słopnice.

2007 - Program iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA PL-SR, Mikroprojekty - „Pri-• 
ateľstvo žiakov a učiteľov obcí Chlebnice a Słopnice“ - návštevy žiakov z Chlebníc v 
Słopniciach a tiež žiakov zo Słopníc v Chlebniciach, hospitačné návštevy učiteľov, zamest-
nancov škôl a hostí z Chlebníc v Słopniciach a zo Słopníc v Chlebniciach
2010 - Program cezhraničnej spolupráce PL-SR, Mikroprojekty - „Vychovaní v tradí-• 
ciách, kráčame k výzvam súčasného sveta“ - vzájomné návštevy žiakov a vyučujúcich z 
poľskej obce Słopnice a našej obce

PaedDr. Zuzana Pauchlyová

Individuálna práca so žiakmi Asistentka učiteľa so svojimi zverencami
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Poľsko-slovenská spolupráca

Dňa 22. októbra 2002 bola v poľskej obci Słopnice podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci. Za 
poľskú stranu zmluvu podpísal starosta obce Słopnice Ing. Adam Šoltys a za slovenskú stranu starosta 
obce Chlebnice Jozef Strapec.

Zmluva zahŕňa spoluprácu v nasledovných oblastiach:
v oblasti miestnej samosprávy• 
spoločensko-kultúrnej• 
hospodárskej• 
osvetovej• 
športovej a turistickej• 

Podnet na túto spoluprácu dali turisti z Chlebníc a jej iniciátorom bol Viktor Staš. Nasledovala 
návšteva predstaviteľov obcí na Slovensku aj v Poľsku. Z vytýčeného programu bol v tom období v 
strede pozornosti Chlebnický okruh v oblasti športu a turistiky, Chlebnický chlebíček v oblasti kultúry 
a spoznávania regionálnych prvkov a vzájomná výmena žiakov a učiteľov za účelom spoznávania 
krajín priateľov.

Do spolupráce sú zapojené tieto 4 školy:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słopnicach z filią Słopnice Granice im. Jana Andrusikiewicza, • 
riaditeľ školy: mgr Grzegorz Biedroń
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach im. Jana Pawła II, riaditeľ školy: • 
mgr Marek Mrózek
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach im. Henryka Dąbrowskiego, riaditeľka školy: mgr • 
Małgorzata Sułkowska
Gimnazjum w Słopnicach im. Adama Mickiewicza, riaditeľka školy: mgr Renata Młynarc-• 
zyk-Pach

V roku 2003 na futbalovom turnaji v Chlebniciach hrali aj žiaci zo Słopnice a program obohatili 
goralským folklórom.

V tom istom roku v auguste na futbalovom turnaji v Słopniciach hrali aj žiaci z Chlebníc. Druhý 

Návšteva žiakov zo Słopníc
v Chlebniciach (2007)

Chlebnickí žiaci v Rabkolande (2010)
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deň po turnaji sa konal turistický výstup na vrch Mogelica, kde chodieval aj pápež Ján Pavol II., a na 
tretí deň sa uskutočnil výlet do Soľnej bane a Krakova.

V roku 2004 sa na tradičnej turisticko – lyžiarskej akcii Chlebnický okruh zúčastnilo 5 učiteľov 
zo Słopníc. V máji toho istého roku pri príležitosti 100. výročia založenia školy podstawowej No.2 
v Horných Słopniciach vystúpil folklórny súbor z Chlebníc a country skupina. V júni 2004 sa usku-
točnil 2 krát dvojdňový výlet žiakov zo škôl z priateľských škôl z Poľska so zameraním na turistiku a 
kultúru Slovenska. Žiaci navštívili Roháče, Oravskú priehradu a Oravský hrad. V auguste nasledoval 
turistický výstup žiakov a učiteľov z Chlebníc na vrch Mogelica.

Rok 2005 opäť začal návštevami na Chlebnickom okruhu za účasti desiatich predstaviteľov obce 
Słopnice, v máji tohto roku Slováci navštívili Słopnice na Deň ústavy, v júni sa konala hasičská súťaž 
v Chlebniciach, ktorej sa zúčastnilo 20 predstaviteľov a hasičov zo Słopníc, v júli nasledovali dva tro-
jdňové výlety słopnických žiakov v Chlebniciach a tentokrát spoznávali celý kraj Žilina a nasledovali 
návštevy ešte v auguste na odpuste v Słopniciach a cvičení hasičských zborov.

V roku 2005 riaditeľ Základnej školy s materskou školou inicioval vypracovanie projektu v rám-
ci výzvy „Interreg III A PL-SR“, ktorý bol podaný v januári 2006, schválený a realizovaný v roku 
2007. Cieľom projektu bolo vytvoriť dlhodobé priateľstvo a spoluprácu medzi uvedenými obcami a 
školami.

V roku 2006 sa uskutočnilo 6 návštev zo Słopníc v Chlebniciach a opačne.
V roku 2007 pokračovalo priateľstvo návštevou słopnických priateľov na Chlebnickom okruhu a 

slovenských v obci Słopnice pri príležitosti štátneho sviatku a 10. výročia úradu Gminy Słopnice.
Úspešná realizácia projektu „Priateľstvo žiakov a učiteľov obcí Chlebnice a Słopnice“ začala v 

dňoch 18. – 20. mája 2007, keď žiaci a pedagogickí pracovníci školy z Chlebníc navštívili Słopnice, 
Limanovú a Krakov a ich historické pamiatky a následne v dňoch 25. – 27. mája pedagogickí aj nepe-
dagogickí pracovníci z Chlebníc navštívili tiež historické miesta a všetky 4 školy v obci Słopnice.

V roku 2008 od 6. júla do 13. júla boli naši žiaci na prázdninovej návšteve v Słopniciach. Stretli 
a spriatelili sa tu aj s maďarskými a rumunskými žiakmi a učiteľmi.

Dňa 17. decembra 2009 sme sa zúčastnili oslavy 10. výročia vzniku školy „Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza“ v Słopniciach.

V roku 2009 vedenie školy vypracovalo ďalší projekt v rámci výzvy „Program cezhraničnej spo-
lupráce PL – SR 2007-2013“, ktorý bol schválený a realizovaný v roku 2010. V projekte „Vychovaní 
v tradíciách, kráčame k výzvam súčasného sveta“ bolo realizovaných 11 aktivít, ktorých sa priamo 
zúčastnilo 270 žiakov a 90 zamestnancov a hostí.

V októbri 2010 boli predstavitelia obce a vedenie školy pozvaní na slávnostné otvorenie telocvi-
čne „Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach im. Henryka Dąbrowskiego“.

Všetky akcie sa stretli s obrovským záujmom a spokojnosťou a možno konštatovať, že ciele pro-
jektov boli splnené, pretože skutočne vzniklo priateľstvo medzi žiakmi a hlavne pedagógmi obidvoch 
zúčastnených strán a, ktoré pretrváva naďalej.

Mgr. Natália Domáňová
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Na prázdninách v Poľsku (2008)

Žiaci zo Słopníc na Oravskom hrade (2010)

Darček pri príležitosti 10. výročia vzniku školy 
„Gimnazjum im. Adama Mickiewicza“ (2009)

Poľskí priatelia na Chlebnickom
okruhu (2011)
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Rok Názov súťaže Úroveň Žiaci, ročník
1995 Slovenská literárna prehliadka celoslovenské kolo – Čestné 

uznanie
J. Štefková, 
8. ročník

1997 Krajská prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy – Vajanské-
ho Martin

krajské kolo – 2. miesto J. Meľo,  
6. ročník

1998 Vybíjaná dievčatá krajské kolo – 3. miesto
1998 Krajská prehliadka v umeleckom 

prednese poézie a prózy – Vajanské-
ho Martin

krajské kolo – 2. miesto J. Meľo, 
7. ročník

1999 Vybíjaná dievčatá krajské kolo – 2. miesto
2000 Vybíjaná dievčatá krajské kolo
2001 Vybíjaná dievčatá krajské kolo – 1. miesto
2002 Vybíjaná dievčatá krajské kolo – 2. miesto
2002 Volejbal chlapci krajské kolo – 2. miesto
2003 Olympiáda v nemeckom jazyku celoslovenské kolo – 7. miesto A. Ťapajnová, 

7. ročník
2004 Olympiáda v nemeckom jazyku krajské kolo – 2. miesto A. Ťapajnová, 

8. ročník
2004 Istrobot účasť v medzinárodnom kole A. Pavolka, J. 

Michalka
2004 Baltík 2004 účasť v celoslovenskom kole A. Pavolka
2004 Lego Dacta 2004 účasť v medzinárodnom kole A. Pavolka, J. 

Michalka, T. 
Hudec

Úspechy našich žiakov

Učitelia našej školy pravidelne pripravujú žiakov na rôzne súťaže. Medzi najúspešnejších žiakov 
patrí Mária Viglašová a Marek Sárený, ktorý preslávil našu školu v japonskej Osake.

Úspešná Mária Viglašová Marek Sárený s Júliusom Stašom
programujú robota
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2004 RoboCup Rescue účasť v celoslovenskom kole A. Pavolka, T. 
Hudec

2005 RoboCup celosvetová súťaž – Osaka – 5. 
miesto

M. Sárený,  
6. ročník

2005 Olympiáda v nemeckom jazyku krajské kolo – 2. miesto A. Ťapajnová, 
9. ročník

2005 Istrobot účasť v medzinárodnom kole M. Sárený, J. 
Staš, 7. ročník

2005 Napájení Sluncem účasť v medzinárodnom kole M. Kadučák,  
7. ročník

2005 Vybíjaná dievčatá celoslovenské kolo – 5. miesto
2006 Napájení Sluncem účasť v medzinárodnom kole M. Kadučák,  

8. ročník
2006 Istrobot medzinárodné kolo – 2. miesto J. Staš, M. Sáre-

ný, 8. ročník

2006 RobotChallenge účasť v medzinárodnom kole M. Sárený,  
8. ročník

2006 RoboCup celoslovenské kolo – 2. miesto J. Staš, M. Sáre-
ný, 8. ročník

2006 RoboCup účasť v celosvetovej súťaži – 
Brémy

J. Staš, M. Sáre-
ný, 8. ročník

2006 Kalokagatia – olympiáda detí a mlá-
deže s medzinárodnou účasťou vo 
vybíjanej ZŠ

medzinárodne kolo – 4. miesto

2007 Istrobot medzinárodná súťaž – 2. miesto J. Staš, M. Sáre-
ný, 9. ročník

2007 Vybíjaná dievčatá krajské kolo – 3. miesto
2008 Vybíjaná dievčatá krajské kolo – 4. miesto
2008 Geografická olympiáda celoslovenské kolo – 3. miesto M. Viglašová, 

7. ročník
2009 Geografická olympiáda celoslovenské kolo – 6. miesto M. Viglašová, 

8. ročník

2009 Biologická olympiáda krajské kolo – 4. miesto E. Viglašová, 
6. ročník

2009 Strelecká súťaž krajské kolo – 4. miesto A. Kadučák, 
L. Kantár, P. 
Šnapko

2010 Geografická olympiáda celoslovenské kolo – 4. miesto M. Viglašová, 
9. ročník

2010 Matematická olympiáda krajské kolo – 3. miesto M. Viglašová, 
9. ročník



22 23

2010 Dejepisná olympiáda krajské kolo – 3. miesto M. Viglašová,  
9. ročník

2010 Olympiáda v nemeckom jazyku krajské kolo – 6. miesto M. Viglašová,  
9. ročník

2010 Olympiáda v slovenskom jazyku krajské kolo – 4. miesto M. Viglašová, 
9. ročník

2010 Chemická olympiáda krajské kolo – 2. miesto M. Viglašová,  
9. ročník

2010 Biologická olympiáda účasť v celoslovenskom kole E. Viglašová, 
7. ročník

2010 Olympiáda v nemeckom jazyku krajské kolo – 6. miesto E. Viglašová,  
7. ročník

2010 Vybíjaná dievčatá krajské kolo – 2. miesto
2010 Strelecká súťaž krajské kolo – 4. miesto A. Kadučák, M. 

Suľa, P. Šnapko
2011 Vybíjaná dievčatá krajské kolo – 2. miesto
2011 Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“ postup na celoslovenské kolo I. Hajdúchová, 

5. ročník
2011 Biologická olympiáda krajské kolo – 2. miesto E. Viglašová, 

7. ročník
2011 Slávik Slovenska 2011 krajské kolo – 1. miesto – postup 

na celoslovenské kolo
E. Suľová, 
2. ročník
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Za priehrštie blahoželaní z pera našich žiakov

Všetko najlepšie, naša škola,
nech si ďalších 50 rokov pekná, vynovená.
Všetko najlepšie prajem aj učiteľom,
pánu riaditeľovi a žiakom.

Nepozeraj škola spiatky,
teš sa z krásnej 50-tky.

Veľa zdravia učiteľom
a taktiež všetkým žiakom.

Nech sa tu veľa detí rodí,
veľa šťastia nech s nimi chodí.

Som veľmi rád, že chodím do tejto školy. Želám Ti všetko najlepšie do budúcnosti a som rád, že sú tu 
nové počítače, lavice, triedy sú čisté a iné pekné nové veci.

Chcel by som, aby aj moje deti, keď ich budem mať, chodili do tejto školy.

A mohla by si mať ešte aj ďalších 100 rokov.

Želám tejto škole, aby bola pekná aj do budúcnosti.
Aby sa tu učilo veľa detí.
Sú tu dobré učiteľky, učitelia aj pán riaditeľ tejto školy.
Dúfam, že deti tu budú chodiť naďalej s úsmevom a budú odchádzať s dobrými známkami.

5. B, 2010/2011
Naša škola premilá,
dobre sa tu učiť dá.

Dobrí žiaci musia byť
a učitelia prísni byť.

Každý z nás to dobre vie,
že naša škola pre nás je.

Naša jubilantka (2011)

Žiaci z 5. B na hodine slovenčiny (2011)
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V Chlebniciach je naša škola,
veselo nás k sebe volá.
Každý žiak je predsa rád,
že je s ňou tiež kamarát.

Škola slávi päťdesiatku,
každý má na ňu milú spomienku.
Života je ona základ,
naša škola, ten náš poklad.

 Do školy radi chodíme,
 veľa vedomostí si odnesieme.
 Krásne sú aj prestávky,
 keď sa stretnú kamarátky.

5. A, 2010/2011

Mladí autori z 5. A (2011)
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V premenách času

„História je svetlom doby, dňom pravdy,
životom pamiatky, majstrom života

a hlásateľom uplynulých čias.“
M. T. Cicero

Jozef Kazár, riaditeľ školy, 1962 – 1967

Čas beží a len ťažko uveriť, že som jeden z najstarších žijúcich riaditeľov ZŠ v Chlebniciach.
Moje detstvo i pôsobenie ako učiteľa a riaditeľa je úzko späté s Oravou. Narodil som sa 24. marca 

1933 v Zázrivej. Po ukončení štúdia na Pedagogickej škole v Žiline mojím prvým pôsobiskom bola 
práve Národná škola v Chlebniciach (1952 – 1953), ktorú viedla pani riaditeľka Kanisová. Ubytova-
nie mi poskytli Meľovci.

V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch som pôsobil na viacerých školách na Orave, napr. v 
Zázrivej, Dolnej Lehote a v rokoch 1962 – 1967 vo funkcii riaditeľa i v ZDŠ v Chlebniciach. Tieto 
roky sa zapísali peknými spomienkami do môjho srdca.

V roku 1974 sme sa presťahovali na Považie do Prus-
kého. Od roku 1976 až do dôchodku som pôsobil ako 
riaditeľ ZDŠ v Tuchyni.

Osudy ľudí sú poprepletané rôznymi udalosťami, 
stretnutiami a spomienkami. A preto teraz obraciam listy 
v pamäti a rozpomínam si na školu v malebnej oravskej 
dedinke. K jej päťdesiatke prajem mnoho úspešných detí, 
z ktorých vyrastú obyvatelia hrdí na školu, z ktorej po-
chádzajú a tiež veľa zanietených, obetavých a oddaných 
pedagógov.

František Mrkva, riaditeľ a učiteľ, 1962 – 1990

Motto:
„Veď ty vieš, netreba spomienkam
svetla,
keď duša dušu stretla,
nežije pre seba…“

(Janko Silan)

Tie duše, to sú žiaci a kolegovia, ktorí mi 
prirástli k srdcu počas skoro troch desaťročí.

Odchod z Oravskej Lesnej nebol jedno-
duchý. Zapracoval som sa tam hlavne ako 
osvetový pracovník. Okrem vyučovania 
v triede divadlo a hlavne hudobná výchova 
(spev). Uvediem len účasť na celoštátnej súťaži 
v zborovom speve v Prahe, kde sme vyspievali 

Učiteľský zbor (1964)

Pán učiteľ Mrkva medzi žiakmi (1980)
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1. miesto ako začínajúci súbor. Vzácnu trofej mám zavesenú doma. To bolo v roku 1952. Potom 
som prechorel, škola ostala bokom. Keď som sa z toho „vyčvochal“, nastalo prekladanie prežívané s 
veľkým bránením sa a bôľom.

Spevácky súbor Včielka

A tak som sa dostal do Chlebníc. Najviac mi bolo 
clivo za speváckym krúžkom Včielka. Preto hneď som 
zakladal Včielku. Speváčkam som hovoril, že sa v 
Oravskej Lesnej vyrojila a sadla v Chlebniciach.

S ňou sme pochodili okrem okresu aj Liptovský 
Mikuláš, Banskú Bystricu a všade, kde sa potreboval 
okres Dolný Kubín ukázať. Aj Pelhřimov na Morave 
nás privítal. Po 20-ročnom účinkovaní sme oslávili 
dvadsiatku galakoncertom doma za účasti okresných 
osvetových pracovníkov.

Kým bola hudobná výchova povinná aj v deviatom ročníku, tak to šlo pomerne dobre. Keď však 
deviatačky „odpadli“, spevokol začal chradnúť.

Bývali sme s rodinou na Vyšnom konci v učiteľskej bytovke. Do školy sme chodili poza humná, 
kde bola samá jama od vápna a plno blata. Idúc do školy alebo opačne som zháňal ťapkavé skaly, aby 
sa dalo ľahšie vyhnúť blatu. Dnes je tam parádna asfaltka a učitelia už bývajú blízko školy.

Učiteľský zbor sa menil každým rokom. Bolo nám dosť veselo. Rozumeli sme si. Bytovkári sa pri 
rozličných narodeninách a meninách navštevovali, cez Veľkú noc oblievali, večerami cvičili divadlá. 
Okrem toho mal som na starosti rozdávanie učebných pomôcok. Riaditelia: Jozef Kazár, ten ma vítal 
pri mojom príchode, potom som riaditeľoval ja (1968 – 1970). Po mne Pavol Frimmel, Jaroslav Su-
pek, Albína Pániková, Anton Domáň a Jozef Habovštiak.

PaedDr. Albína Pániková, riaditeľka školy, 1977 –– 1986

Do funkcie riaditeľky Základnej školy v Chlebniciach som bola menovaná po odchode pána Su-
peka. Z riadenia školy som už mala aké-také skúsenosti, no nové pracovisko, noví kolegovia, deti a 
ich rodičia boli pre mňa veľkou neznámou.

Počiatočné obavy sa mi podarilo prekonať pomerne 
rýchlo, lebo kolektív pedagógov bol stabilizovaný, obeta-
vý a milujúci svoju prácu. Vždy som sa mohla spoľahnúť 
na kolegyne a kolegov akými boli E. Gerátová, A. Pávni-
cová, V. Strážnická, S. Kováčiková, M. Zimmermannová, 
J. Čajka, F. Mrkva, A. Domáň, J. Šimko, Ľ. Kulaš a ostat-
ní. Nielenže odovzdávali deťom zo svojich vedomostí, ale 
pripravovali ich aj na prijímacie pohovory, súťaže a pod. 
Pod ich vedením sa žiaci umiestňovali na popredných 
miestach v športových, recitačných, speváckych a iných 
súťažiach v rámci okresu i kraja.

V Chlebniciach som spoznala mnoho rodičov, ktorí boli vždy ochotní pomôcť škole pri organi-
zovaní rôznych podujatí. Vo výbore ZRPŠ pracovali J. Prieboj, A. Špavor, E. Furielová, J. Hajdúch a 
ďalší. S radosťou si spomínam na každoročné rodičovské zábavy, na ktoré sme sa veľmi tešili.

Pán učiteľ Mrkva so svojimi „Včielkami“

25. výročie otvorenia školy (1986)
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Bolo mi príjemné sa vracať do školy, ktorá bola vždy čistá a upravená. O to sa veľmi zodpovedne 
starali J. Stašová a školník J. Sojčák.

Práca by sa nebola darila bez pochopenia a pomoci MNV (Obecného úradu) pod vedením J. 
Strapca. Bohatú činnosť vykazovala aj pionierska organizácia, ktorú viedla J. Meľová. Nakoniec, no 
nie v poslednom rade, nám pri výchove detí pomáhal aj miestny Farský úrad.

Základná škola v Chlebniciach žila svoj každodenný rytmus. Učitelia pripravovali žiakov na ďal-
šie štúdium, do života. Dnes sú mnohí mladí ľudia z Chlebníc na dôležitých miestach, pracujú v za-
hraničí, vychovávajú svoje deti. Dôležité je, že sa za nich nemusí nikto hanbiť. Aj dnes sa s nimi rada 
porozprávam. Pristavia ma, pýtajú sa na zdravie, spomíname. Radosť mi robí aj stretnutie s ostatnými, 
ktorých som v Chlebniciach poznala.

Po deväťročnej praxi v Chlebniciach som odišla na ZŠ do Kňažej, potom do Dolného Kubína. 
Teraz som na dôchodku, venujem sa vysokoškolákom a sprevádzam zahraničných turistov po Slo-
vensku.

Emília Gerátová, zástupkyňa riaditeľa školy, učiteľka, 1960 – 1998

Do Chlebníc som nastúpila 22. augusta 1960. Tak mi to určil dekrét. Plná elánu a očakávania som 
sa na uvedenú adresu dostavila. Ešte som si dostatočne neuvedomovala, čo ma všetko čaká. Moja 
maturitná písomná práca znela: „Úloha učiteľa na dedine“. Uvažovala som. Podarí sa mi plniť to, čo 
som si zaumienila?

Prvá úloha bola nájsť si vhod-
né ubytovanie. Prichýlili ma u Priebojov 
na Vyšnom konci. Zatiaľ na štyri dni, kým si 
nenájdem niečo vhodnejšie. Vhodnejšie sa našlo 
u Ligošov v zadnej izbe. Toto ubytovanie bolo len 
dočasné. Chvíľu sme s kolegyňou Milkou Pecko-
vou obývali aj zborovňu v starej škole. Zo starej 
školy sme sa sťahovali do bytovky a toto bolo už 
trvalé.

Začínala som v škole s tými najmladšími 
a najmilšími žiakmi, ktorí mi prirástli k srdcu. Po-
pri školskej práci som sa venovala aj „zdravotníc-
kej činnosti“ nielen v škole, ale aj mimo nej. Aký 
úraz sa vyskytol v dedine, pri takom som asistovala. Na škole som viedla zdravotnícky krúžok a každý 
rok sme sa zúčastňovali na okresných súťažiach. To bol jeden z mojich záujmov. Prišli ďalšie.

Ochotnícka divadelná činnosť

Bolo to ešte za môjho prvého pána riaditeľa Ondreja Pavláka divadelnou hrou Svadobný závoj.
Ďalšie roky s pani J. Stašovou sme sa venovali každoročným nácvikom rôznych divadelných hier, 

v ktorých som aj účinkovala.
Popri týchto aktivitách som pracovala ako poslankyňa a členka rady MNV. Pracovala som 

v ZPOZ-e. Aby toho nebolo málo, roky som vykonávala predsedníčku SZŽ, organizovali sme zájazdy 
do rôznych častí Slovenska a Čiech, rôzne brigády, páračky, priadky a iné spoločenské a kultúrne 
akcie.

Po odchode pani riaditeľky Pánikovej som pôsobila ako zástupkyňa ZŠ až do dôchodku. Takže 
som si toho užila dosť. Bolo toho veľa, ale popri rodine som to zvládla s pocitom, že mi niekto vyšší 

Pani učiteľka Gerátová s prváčikmi (1980)
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pomáha a ja pomáham iným. Napĺňalo ma to pocitom šťastia a spokojnosti. A preto ma nezlomila ani 
rodinná tragédia. Aj keď tie pracovné a rodinné chvíle neboli vždy ideálne, aj to zlé sa vždy obrátilo 
na dobré.

A tak si na celé to moje 38-ročné pôsobenie v Chlebniciach spomínam v dobrom a s láskou. Na 
všetko a na všetkých. Kolegov, rodičov i žiakov a prajem im v živote len to najlepšie.

Mgr. Mária Kubalová, učiteľka, 1971 – 1980

Do Chlebníc som prišla ako mladá nekvalifikovaná učiteľka, matka dvoch malých detí vo februári 
1971.

Škola bola skoro ako nová – desaťročná a uči-
telia, ktorí ma prijali bez problémov, boli úžasní. 
Veľmi rýchlo som zapadla medzi nich, asi hlavne 
preto, že som aspoň raz do týždňa prišla s rozbi-
tým kolenom, pretože som každé ráno absolvovala 
beh cez hojdací most Kňažia-Bziny. Vždy to niek-
to zahojil dobrým vtipom.

Pán riaditeľ Frimmel jemne podotkol, aby 
sme nezabúdali na vzdelanie. Stalo sa. V roku 
1976 som promovala aj s Vierkou Strážnickou. Tu 
musím spomenúť p. Františka Mrkvu – veľmi tr-
pezlivo mi celé štúdium ladil husle! Jožko Šimko 
viedol moju ruku na výtvarných prácach, no všetci 
pomáhali aj tým, že ochotne zastúpili moju neprítomnosť počas skúšok.

Nemôžem nespomenúť rodičovské zábavy. Tam vôbec nebolo rozdielu. Ich srdečnosť a úprim-
nosť bola obdivuhodná. Celý rok sme sa tešili na ďalšie stretnutie. Spolupráca rodiny a školy v Chleb-
niciach ma očarila natoľko, že som o nej písala aj v diplomovej práci.

No a viete si predstaviť naše hodiny telesnej výchovy na chodbe? Telocvičňa nebola 
a školstvo nás poctilo inšpekciou. Také cviky a disciplínu, akú sme predvádzali pred pánom 
inšpektorom Radzom, už nikdy v živote nezopakujem.

Deti, ktoré som tu počas desiatich rokov učila, boli pozorné, učeniachtivé, veľa čítali, divadlá 
hrali a čo bolo hlavné – vážili si nás učiteľov. Patrí za to poďakovanie aj rodičom.

Úplnou náhodou som sa dostala opäť do Chlebníc na zastupovanie. V nemom úžase stojím pred 
vynovenou školou, krásnou telocvičňou a ešte pred niečím, čo môže Chlebniciam závidieť nejedna 
škola – hendikepované deti, ktoré sú integrované v triedach. Majú špeciálneho pedagóga a asistenta 
už sedem rokov. Vďaka, pán riaditeľ!

Jubilantke želám, aby aj v ďalších rokoch krásnela vďaka učiteľom, ktorí v nej pôsobia teraz, 
a nech im vydrží elán, s ktorým pripravujú deti do života, dosahujú krásne úspechy v súťažiach 
a zviditeľňujú tým aj celé Chlebnice.

Vám patrí úcta.

Antónia Pávnicová, učiteľka, 1975 – 1994

Na ZŠ v Chlebniciach som nastúpila v roku 1975. Pracovala som tam až do dôchodku v roku 
1994. Neľutujem čas prežitý vo veľmi dobrom kolektíve.

Spoločne prispejme k tomu, aby ZŠ v Chlebniciach mala len dobré meno, aby pedagogický zbor 

Pani učiteľka Kubalová medzi tretiakmi (1980)
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mal optimálne podmienky na výučbu. Prajeme 
si, aby do ďalších rokov škola vychovala žiakov, 
ktorí zaujmú spoločenské postavenie, v ktorom 
budú viesť naše deti k šťastnej budúcnosti.

Prajem ZŠ v Chlebniciach ešte raz veľa, veľa 
pekných úspechov a nám bývalým aj terajším 
pedagógom, aby sme sa všetci v hojnom počte 
stretli pri oslavách jej päťdesiatročnice a zaspo-
mínali na pekné roky v nej prežité.

Mgr. Viera Strážnická, učiteľka, 1970 – 1991

Čas a spomienky vytvárajú v živote člo-
veka akési neviditeľné puto. S odstupom času 
akoby sme si viac uvedomovali, že čas, ktorý sme prežili, je nenávratne za nami. Zostávajú už len 
spomienky, ktoré v nás vyvolávajú úsmev, slzy šťastia, pokoj a niekedy aj žiaľ. Sú pre nás akýmsi 
neviditeľným darom.

Takýto dar som od života dostala aj ja na mojom uči-
teľskom pôsobení v ZŠ Chlebnice. Začala som tu pôso-
biť ako mladá začínajúca učiteľka v r. 1970 obklopená 
dobrými pedagógmi a predovšetkým ľuďmi so srdcom 
na správnom mieste. Možno práve vďaka nim som spo-
znala, že učiteľské povolanie je povolaním srdca. Pôso-
bila som tu mnoho rokov a som šťastná, že práve tu som 
poznala poslanie a čaro svojej práce.

50 rokov je krásny vek nielen v živote človeka, ale aj 
v činnosti školy. Chcela by som zaželať všetkým pôso-
biacim kolegom veľa trpezlivosti a nápaditosti vo svojej 
práci a hlavne veľa úcty od svojich žiakov, pretože uči-

teľské povolanie si to právom zaslúži.

Mgr. Sidónia Kováčiková, učiteľka, 1970 – 1998

Čo na začiatok? Samozrejme blahoželám k takémuto významnému výročiu vašej a takisto i mojej 
škole, veď som v nej pôsobila dlhé roky. Čím som staršia, tým viac ma to tiahne v myšlienkach do tých 
mladších rokov a tie mladšie roky som strávila práve v tejto škole. Často sa mi marieva v snoch, ako 
hľadám triednu knihu a správnu triedu a nie a nie ju nájsť. No teraz už pravdaže nie.

Do tejto školy som nastúpila v roku 1970 spolu s pani učiteľkou Strážnickou. Spolu sme učili i 
cestovávali, pokým sa neodsťahovala natrvalo z Chlebníc. Na novej škole sa nás ujala pani učiteľka 
Gerátová a zasväcovala nás do problematiky už čo sa týka vyučovania, mentality dediny a tak po-
dobne. Pred nami tu pôsobila už 10 rokov. Prečo spomínam práve tieto dve pani učiteľky? Veď sme 
si rozumeli všetky. Asi preto, že sme zostali i po toľkých rokoch v spojení. Pravidelne sa stretávame, 
pospomíname, preberieme naše terajšie dobré i horšie stránky života.

Ako si spomínam na školu i dedinu? Aj keď to niekedy nebolo celkom ružové, bolo to krásne ob-
dobie. Boli sme plní sily a chuti do roboty.

Učila som hlavne slovenský a ruský jazyk. Bola to aj moja aprobácia. Sú to predmety, ktoré 
vyžadovali kus roboty i mimo priameho vyučovania. Pravidelne sme sa zapájali do všetkých súťaží, 

Prváčence pri svojej pani učiteľke
Pávnicovej (1980)

Trieda pani učiteľky Strážnickej (1984)
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ktoré sa v okrese organizovali. Napr. Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda slovenského jazyka, Puš-
kinov pamätník, Olympiáda ruského jazyka, akcie MČSSP, viedla som krúžok ruského jazyka a iné. 
Pred prijímacími pohovormi zase doučovanie, aby si žiaci utvrdili učivo pred veľkou záťažou. A skoro 
každodenne s plnou taškou nejakých písomností na opravu domov. Dnes, keď sa mi nechce chytiť pero 
do ruky, čudujem sa, ako to človek všetko zvládol. A samozrejme ešte iné akcie v dedine jednej i druhej. 
Dochádzala som do práce z Krivej.

Aj po mnohých rokoch si ešte viem predstaviť 
niektoré deti, nielen kde sedeli, ale aj ako sa tvárili. 
Spomínam na rodičovské združenia, triednické hodi-
ny, výlety, exkurzie i na brigády, keď sme upratova-
li okolie školy a čistili potok. Spomínam na oslavy 
Dňa učiteľov, Deň žien,.… Vždy nám členky výboru 
ZRPŠ pripravili peknú oslavu. Prišiel nám zablahože-
lať vždy usmiaty a ochotný pomôcť pán starosta Jo-
zef Strapec. Spomínam na duchovných pána Varholu 
a Hunčagu. Vždy príjemných a milých. Páni školníci 
J. Sojčák a B. Suľa vždy ústretoví. Taká bola aj upra-
tovačka pani J. Stašová. Takisto i naše kuchárky. A 
rodičia? Pracovití, niekedy aj ustaraní, ale väčšinou 
ochotní riešiť naše vzájomné problémy.

Niet toho dňa, aby som nejakým spôsobom nezavadila a nedotkla sa aspoň v myšlienkach môjho 
pôsobenia v tejto dedine, v tejto škole. Prajem všetkým, ktorí v nej učia a budú učiť, aby sa tam tak cítili, 
ako kedysi my, ba ešte aj lepšie. Všetkým prajem hlavne veľa zdravia, sily a úspechov v pracovnom i 
rodinnom živote.

Mgr. Viera Holmová, učiteľka, 2001 – 2010

Škola, to sú predovšetkým žiaci a moje najsilnejšie zážitky sú spojené najmä s nimi, pretože si roz-
víjali svoje vedomosti a zručnosti nielen na vyučovaní, ale 
aj v mimoškolských aktivitách.

S láskou pozdravujem všetkých mojich žiakov, mladých 
zdravotníkov a prírodovedcov.

Vysoko si vážim výnimočné a správne rozhodnutia 
vedenia školy, priateľské vzťahy v učiteľskom kolektíve, 
vzájomnú kolegiálnosť, otvorenosť a korektnú spoluprácu. 
Rada si spomínam na každého z Vás, aj na pána školníka a 
prevádzkových pracovníkov.

Milá škola, prajem ti, aby reťaz dobrých vzťahov a tvoje 
poslanie bolo naďalej výnimočné.

Vážené pani učiteľky a páni učitelia,

Vám, ktorí ste na škole pôsobili alebo pôsobíte, zvlášť tým, ktorí si našli čas a chuť sa s nami podeliť 
o svoje spomienky, patrí úprimné ďakujem. Do ďalších rokov Vám prajeme tak potrebné zdravie, veľa 
pekných spomienok z učiteľského života a mnoho ďalších rokov prežitých v kruhu svojich blízkych

To Vám zo srdca praje súčasný riaditeľ školy a zástupca riaditeľa školy

Pani učiteľka Kováčiková s deviatakmi (1978)

Pani učiteľka Holmová využíva IKT
na prírodopise (2004)
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Výber z tvorby našich žiakov

Najkrajšie miesto na svete

Znamená pre mňa veľa. Je to miesto, kde sa vždy rada vraciam a cítim sa tu spokojná. Je to moja 
dedina a v nej náš dom.

Náš dvor krášli veľa zelene. Vpredu sú vysadené veľké smreky a v nich hniezdi veľa vtáčikov. 
Popri plotoch stoja malé tuje. Náš dom nie je ničím zvláštny. Je obyčajný ako každý iný. Vzadu nám 
zasa „krášli“ dvor rodinný miláčik – pes.

Záhradu spestrujú kvetinové záhony.
Ďalšou zaujímavosťou je pivnica v tvare oblúka. Niekedy v zime sa na lúkach objavia aj hladné 

srnky. Tu je nádherne v každom ročnom období. Veľmi rada tam chodievam. Sadnem si na lúku a roz-
mýšľam. Rozmýšľam o škole, rodine, priateľstvách a o problémoch. Vždy na niečo prídem.

Oproti domu si hudie svoju veselú pieseň potok. Je však veľmi znečistený. V blízkosti je veľa muro-
vaných domov. No nájdu sa ešte aj drevenice, ale už len veľmi málo. Niektoré sú zachovalé, iné staré 
a ošarpané. Neďaleko je ihrisko. Dá sa tam športovať.

Je to miesto, v ktorom som sa narodila, v ktorom žijem so svojimi rodičmi a súrodencami.
Škola a spolužiaci, cesta, ktorou odchádzam a prichádzam domov, dvor, kde som urobila svoje 

prvé kroky. Tu prežívam radosť aj smútok. Sú tu otec a mama, ktorí mi dávajú nielen hmotné veci, ale 
najmä oporu, lásku a istotu.

Martina Mikušková, 7. trieda, 2001/2002

Moje obľúbené miesto

Veľmi rada chodím do prírody, na jar najčastejšie k „Bukom“. Je to pre mňa to najkrajšie miesto 
na svete. Prvýkrát som tu bola na jar ako 10-ročná a priznám sa, že ma veľmi očarili.

Toto moje miesto sa nachádza neďaleko nášho domu. Poľnou cestou, lúkou a lesíkom sa tam 
dostanem asi za 10 minút. A potom tá krása! Mohutné stromy s konármi a pod nimi hlboká prie-
pasť. Už na prvý pohľad ma upútali najmä svojou veľkosťou a mohutnosťou.

Na jar sa tu všetko zelená. Na bukoch už pučia listy a veselo spievajú vtáčiky. Ich spev po-
čúvam najradšej. Vždy sa vyšplhám na jeden z bukov, posadím sa na najbližší konár a premýšľam 
o svojej budúcnosti. Nikto ma tu nevyrušuje. Nikto ma nehľadá. Len úplný pokoj. Niekedy zase 
čítam mená vyrezané do kôry stromu. Zanechali ich ľudia, ktorí tu tiež veľmi radi chodili. No dnes 
sú už dospelí a nemajú čas znovu ich navštíviť.

Len z veľkej výšky vidieť dedinu s domami. Ľu-
dia, ktorí okolo prechádzajú, nemajú šancu vidieť 
krásu bukov, pretože tie stoja medzi množstvom 
stromov a kríkov. Správnu cestu poznajú moje 
sestry, niektoré moje kamarátky a samozrejme ja.

O bukoch je známa povera, ktorá hovorí, že 
človeka, ktorý vstúpi na toto miesto a nie je na nich 
napísaný, budú tri dni strašiť rôzne strašidlá.

Buky mi dodávajú silu a odvahu. Keď mám zlú 
náladu a potrebujem sa uvoľniť, prospeje mi iba 
tiché a pokojné miesto, a to buky. Každému od-
porúčam navštíviť ich, pretože práve tu si človek Ilustrácia M. Blahovej zo 4. A (2011)
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spomenie na chyby, ktoré v živote urobil a uvedomí si, že je ešte čas všetko napraviť.
Jana Suľová, 7. trieda, 2001/2002

Moja najlepšia kamarátka

Moja najlepšia kamarátka je pätnásťročné dievča. Volám ju Aňa, pretože sa to páči jej aj mne.
Aňa je štíhlej postavy, strednej výšky. Zo zelenkastých očí a malinových pier sa jej dá vyčítať ná-

lada. Kratšie svetlohnedé vlasy nosí pekne upravené. Oblieka sa moderne a pestro.
Povedala by som, že je to osoba aj do koča aj do voza. Keď sa vyparádi, nepovedali by ste, že 

vie držať metlu v ruke. No v skutočnosti je poriadkumilovná. Vie sa realizovať v kuchyni a vo dvore. 
Pri letných sezónnych prácach v dedine je pre svojich rodičov veľmi dobrou pomocníčkou. Šikovne 
narába s motykou aj vidlami, s hrabľami je už „stará kamarátka“.

Tak ako doma aj v škole využíva svoju energiu naplno. V triede patrí k výborným žiakom. Svoje 
vedomosti si nenecháva len pre seba, rada sa s nimi podelí.

Humor ju neopúšťa v žiadnej situácii. Aj jej sa však občas stane, že jej zamrzne úsmev na tvári. No 
so svojím optimizmom si hravo poradí s bežnými problémami, ktoré máme každý.

Mať kamarátku je dobrá vec. Ale mať kamarátku, na ktorú sa človek môže spoľahnúť v každej 
situácii, je skutočná výhra. A ja som vyhrala.

Katarína Ťapajnová, 7. B, 2005/2006

Čo práca prináša

Žiakoprekrúcadlá

Informatika
Uč.: Dnes budeme kresliť stromy. Aké stromy poznáte?
Žiaci: Veľké… Malé…
Uč.: Dobre… Každý strom má korene, kmeň a …
Žiaci: Konáre.
Uč.: A čo rastie na konároch?
Žiaci: Listy!
Uč.: Výborne! Takže aké sú to stromy?
Žiaci: Veľké…
Uč.: Aké máme ročné obdobie?
Žiaci: Jar.
Uč.: Aké sú lúky na jar?
Žiaci: Zelené, plné kvetov.
Uč.: A čo lieta nad lúkami ponad kvety?
Žiaci.: Srnky! (očakávaná odpoveď – hmyz, motýle …)
Technická výchova
Uč.: Ako môžu byť zapojené rezistory?
Žiak: Paralelne a seriózne (sériovo).
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Uč.: Aká je jednotka odporu?
Žiak: Hm … Veď to, čo má pán farár na chrbáte … (Ω)
Prírodoveda
Žiak: Sila, ktorou sú priťahované všetky 
predmety k Zemi, sa nazýva gramatická. 
(gravitačná)

Uč.: Aké dva pohyby vykonáva Zem?
Žiak: Krúti sa a … pláva.
Matematika
Uč.: Žiaci, viete, čo je morzeovka?
Žiak: Ja viem, to je tá veža v Paríži! 
(Eiffelovka)
Slovenský jazyk
Uč.: Žiaci, vie niekto ako sa volá človek,
ktorý zbiera staré mince?
Žiak: Ja, ja viem, no predsa bezdomovec! 
(numizmatik)

Uč.: Poznáte nejaké plemená psov?
Žiak: Ja poznám, bojové – redbull! (pitbull)

Uč.: Ako sa šírili ľudové rozprávky?
Žiak: Vegetatívnym rozmnožovaním.
Nemecký jazyk
Uč.: Žiaci, ako sa povie králik po nemecky?
Žiak: Králikchen. (Kaninchen)
Triednická hodina
Uč.: Jožko, prosím ťa, umy si tvár a ruky!
Jožko: Nie, pani učiteľka.
Uč.: A prečo?
Jožko: Lebo ja sa tak maskujem a keď si dám doma kapucňu na hlavu, tak už ma nik nespozná!

Pohyby Zeme namaľovala M. Spišiaková 
zo 4. A (2011)
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Škola očami pedagógov

Chlebnická škola, to je ono, stereo a nie mono.

Kto si myslí, že škola je plná mučiteľov, nech príde do Chlebníc – uzrie obetavých učiteľov.

Kto chce v škole vydržať, musí toho veľa zdržať.

Škola je náš druhý domov, nechce sa nám z nej ísť 
domov.

Bystrý um, vtip, zábavu dostaneme v našej škole 
do daru.

Chceme múdri byť, chceme si dobre žiť.

Chlebnická škola nás učí mnohým múdrostiam,
aby sme v živote vedeli čeliť starostiam.

PaedDr. Lenka Pillarová

  V Chlebniciach je naša škola,
  vždy tu bude, je aj bola,
  čo detičky, ba i vnúča
  láske k vlasti tam priúča.

  Naša škola žiari medzi inými
  a uhasí poznania smäd.
  Tam, kde sú iní sme i my,
  no vždy o krok vpred.

  O pár rôčkov v tomto dvore
  všetci budú na podpore.

PaedDr. Karol Pauchly

Pohľad na školu T. Meľovej z 5. B (2011)
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Sponzori

QATROGAS – Prieboj Pavol, Chlebnice

Píla Chlebnice – Furiel Tomáš

Maslík Jozef, Chlebnice 220

NATEX Nákačková Katarína, Chlebnice

Autoservis Suľa Anton, Dlhá nad Oravou

Potraviny HE-MA Ferančíková Mária, Chlebnice

Rozličný tovar Staš Viktor, Chlebnice

Rozličný tovar Bakoš Ján, Chlebnice

Pohostinstvo Sojčák Pavol, Dlhá nad Oravou

Svýba Jozef, Hruštín

Zlatníctvo ONYX Janík Jozef, Dolný Kubín

Pekáreň Špavor Lambert, Dlhá nad Oravou

Ing. Sojčák Jozef, Dlhá nad Oravou

Šľachta Ján, Chlebnice

Ing. Hajdúch Jozef, Dlhá nad Oravou

KAJO Krupa Jozef, Dolný Kubín

SD SHR  Šuffák Peter, Chlebnice

Ing. Milan Maxoň,  Obec Chlebnice

Urbársky spolok Chlebnice – Janík Anton,

Meľo Jozef

Autoservis Zaťko, Krivá

Vavrek Róbert, Liesek

Jozef Geloň, Dlhá nad Oravou

KALAP Zábiedovo – Hojo Juraj

Rosinský Ján, Dolný Kubín

Zrnčík Dominik, Dlhá nad Oravou

Zrnčík Patrik, Dolný Kubín

Zrnčík Ján, Sedliacka Dubová

Alfonz Pucoven, Chlebnice

Robert Meško a spoločnosť 
St.nicolaus-trade a.s.
Bratislava

Miroslav Mičko a spoločnosť 
Stock Slovakia s.r.o.

Ľubomír Čul
a spoločnosť Monin

Petra PriebojováJán Polčic
a spoločnosť Libex s.r.o.
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