
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



    „ Šanca pre  

  všetkých, vždy  

  a vo všetkom.“ 

 

 

 

 

Hlavný výchovno- 

  vzdelávací cieľ  

          školy 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Rozvíjať v žiakoch sebavedomie a hrdosť k svojmu 

regiónu. Snažiť sa o vytvorenie podmienok k tomu, aby 

každý žiak mal počas svojho vzdelávania maximálny 

úžitok pre rozvoj vlastnej osobnosti, aby optimálne 

profitoval z toho, čo škola ponúka. 



      Príhovor 

  pani riaditeľky 

  

 

 

 

 

 

PaedDr. J. Murínová 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení hostia, ctené pani učiteľky, milí rodičia, milí žiaci. 
 

„Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať“. Toto je citát J.A. 
Komenského, ktorý vypovedá, čo je hlavným poslaním školy. 

Dnes je výnimočný deň. 55. rokov...... V dejinách  to je len zlomok času, 
v spoločnosti to môže byť významným obdobím. 55. rokov Základnej školy Mútne 
je obdobie činorodej a zmysluplnej výchovno-vzdelávacej práce pri príprave žiakov 
do ďalšieho štúdia a života. Dovoľte mi privítať Vás všetkých, ktorí ste si našli čas 
a chcete s nami stráviť dnešný, pre našu školu , slávnostný deň. Od otvorenia 
budovy sa udialo veľa zmien. Boli vždy uskutočňované s túžbou ísť dopredu, 
prispôsobiť žiakov novým požiadavkám doby, nás učiteľov, rodičov a spoločnosti.  

J. A. Komenský tiež povedal:“ Aký väčší a lepší dar môžeme dať svetu ako 
to, že vyučujeme a vzdelávame mládež?“ Bol hlboko presvedčený, že dobrá škola 
robí človeka lepším. Dovolím si tvrdiť, že naša škola je moderná, je živým 
a zdravým organizmom. 

Čo je meradlom úspešnosti našej školy? 
Prvé meradlo sú jej učitelia a zamestnanci- obetaví, neúnavní, optimisticky 

naladení. Od tých, čo učia abecedu, po tých, ktorí pripravujú žiakov na prijímacie 
skúšky. Ak treba zastúpia rodičov, pohladia, pochvália, usmernia. Rozdávajú 
múdrosť, rozvíjajú talenty, učia poznávať krásu a zmysel života. Za toto všetko im 
patrí veľká vďaka a uznanie.  

Druhým meradlom úspešnosti sú naši žiaci, ktorí šíria dobré meno nielen 
školy, ale aj obce. Boli úspešní na okresných, krajských, aj celoslovenských 
súťažiach. Máme ich veľa. Najvýraznejším úspechom je druhé miesto 
v celosvetovom kole biologickej olympiády nášho bývalého žiaka Tomáša 
Tvarožeka, ktorý  získal cenné vedomosti a rozhľad pod vedením pani učiteľky 
Krížovej. Ďalším úspechom je tiež zaradenie , už našej bývalej žiačky Bianky 
Bruníkovej do futbalovej reprezentácie žien do 15 rokov, ktorá nás reprezentovala 
na Celosvetovej olympiáde mládeže v Číne .Najväčším úspechom našich žiakov sú 
však ich osobné každodenné víťazstva nad nechuťou, strachom, nevedomosťou, 
postojom k učeniu. Ich úspechom je prekonávanie prekážok a aj vďaka škole sa 
učia orientovať v živote, tvoriť a myslieť. Naša škola je hrdá na každého žiaka, 
ktorého vychovala pre čestnosť, spravodlivosť a pracovitosť.  

Tretím meradlom sú  rodičia-ich záujem o školu, ochotu spolupracovať, 
hľadanie spoločných riešení, spoločné prežívanie radostí, aj starostí. 

V tejto škole je ukrytých toľko životných príbehov, udalostí, zážitkov 
a spomienok, že si to ani nedokážeme predstaviť. Toľko detského smiechu, 
veselého džavotu v triedach, na chodbách. Toľko vypísanej kriedy, atramentu,  
pier a  pozabúdaných vecí. Dychtivé tváre detí, ktoré chcú vedieť viac, ale aj slzy 
sklamania zo zlej známky....nad týmto kraľuje školský zvonec a učiteľ. 

Pri dnešnej príležitosti chcem vzdať úprimný hold tým pedagógom, 
kňazom a všetkým zamestnancom, ktorý sa pričinili o rozvoj vzdelávania, výchovu 
detí, zveľaďovali školu a pracovali v jej prospech. Úprimné poďakovanie patrí 
obecnému úradu, zvlášť pánu starostovi, ktorý nás poháňa dopredu, zaujíma sa 
o dianie v škole, vysloví slová uznania za prácu pani učiteľkám a ostatným 
pracovníkom školy. Poďakovanie patrí tiež poslancom obecného zastupiteľstva, 
pracovníčkam obecného úradu, ktorí sú ochotní pomáhať pri rôznych akciách. Tiež 
rade školy, rodičovskému združeniu, samotným rodičom a sponzorom. 

Ľudská pamäť je výnimočný dar, ktorý tým, že nám umožňuje pozrieť sa 

späť, zároveň nás posúva dopredu. A ja verím, že si zapamätáte dnešný deň, že vo 

vás zostanú milé spomienky na túto dôstojnú slávnosť, odnesiete si pocit úcty ku 

našej škole, ako i ku všetkým, ktorý boli a sú jej súčasťou po celý čas jej existencie. 

      PaedDr. Jana Murínová 

                         riaditeľka školy 

 



      Zamestnanci 

           školy 

 
 

       
        1.stupeň 
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Vedúci zamestnanci školy: 
PaedDr. Jana Murínová (riaditeľka) 
Jozef Janckulík (zástupca riaditeľky školy pre ZŠ) 
Veronika Gočalová (zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ) 
Mgr. Dana Veselovská (výchovný poradca) 
 

Pedagogickí zamestnanci: 

Mgr. Zuzana Janckulíková  
Mgr. Monika Kocúrová 
PaedDr. Božena Veselovská 
Mgr. Marcela Kosmeľová 
Mgr. Gabriela Vojtasová 
Mgr. Katarína Jurčáková 
Mgr. Emília Padušňáková 
Mgr. Eva Maruščáková 
 
Ing. Darina Petrášová 
Ing. Alexandra Krížová 
Mgr. Márie Paterková 
Mgr. Soňa Pašková 
Ing. Alena Bronvajová 
Mgr. Mária Maláková 
PaedDr. Mariana Paľová 
Mgr. Michaela Padušňáková 
Mgr. Dana Veselovská 
PhDr. Viera Kapičáková 
 
PaedDr. Martina Rončáková 
Mgr. Monika Vaterková 
Mgr. Mária Veselovská 
Mgr. Zlatica Habláková 
Mgr. Monika Brčáková 
Mgr. Danka Podstrelená 
Mgr. Andrej Barnáš 
Mgr. Roman Saniga 
 



                             Pedagogickí 
 zamestnanci MŠ 

  

  

                              

  

 

 

 

 Nepedagogickí 
 pracovníci školy 

 

 

 

 

 

 

    Školský rok  

    2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

  Škola v číslach 
Počet tried 18 

Počet tried na 1.stupni 8 

Počet tried na 2.stupni 10 

Počet žiakov celkovo 384 

Počet žiakov na 1.stupni 157 

Počet žiakov na 2.stupni 227 

Počet integrovaných žiakov 12 

Počet zamestnancov na škole 49 

Počet pedagogických 
pracovníkov 

 36 

(28 ZŠ + 8MŠ) 

Počet nepedagogických 
pracovníkov 

13 

Veronika Gočalová 
Mária Gešvandtnerová 
Mgr. Oľga Rafajová 
Mgr. Emília Bugajová 
Bc. Alena Rafajová 
Bc. Beáta Straková 
Eva Straková 
Bc. Jana Triebľová 
 
 
Účtovníčka PAM: Zuzana Kubašáková 
Hospodárka: Mária Pňačeková 
Školník: Štefan Vaterka 
Upratovačky ZŠ: Marta Vaterková, Angela Turoňová, 
Oľga Rafajová 
Upratovačky MŠ: Mária Hutková a Štefánia Veselovská 
Vedúca kuchyne: Mária Pňačeková 
Kuchárky: Božena Blažencová, Kristína Bugajová a 
Margita Bruníková 
Upratovačka športovej haly: Viera Tvarožková 
 



Slávnostné otvorenie športovej haly - 21.11.2012 

Po vyše 50-tich rokoch sa naša škola dočkala 
novej modernej telocvične, ktorá sa dokonca pýši 
titulom „najväčšia“ na Orave! Do novembra 2012 žiaci 
niekoľkých generácií cvičili v telocvični vo veľkosti 
bežnej školskej triedy alebo v improvizovaných 
priestoroch suterénu a tiež, v prípade priaznivého 
počasia, na vonkajších ihriskách. Z tohto dôvodu sa na 
našej škole „pestovali“ len športy, ktoré spomínané 
priestory umožnili. Boli to najmä futbal a vybíjaná. 
Otvorením novej multifunkčnej haly sa naše možnosti 
rozšírili o volejbal, basketbal, hádzanú, florbal a i.  

Naša škola a tiež obec okrem nového športoviska 
získala aj priestor pre organizovanie rozličných 
obecných, či školských podujatí. Počas školského roka 
hala slúži do poobedia na výučbu telesnej výchovy 
a vedenie záujmových útvarov, v podvečer otvára 
svoje brány verejnosti. Nezatvára sa ani počas 
víkendov, či prázdnin.   

 

   Športová hala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



  V našej škole 

      je veselo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pasovanie 

        prvákov 

 

 

       

 

 

 

 

Naša škola nie je iba miestom, kde sa stále učí. 
Počas školského roka usporadúvame mnoho akcií, do 
ktorých sa zapájajú žiaci všetkých ročníkov a tak môžu 
naplno využiť a uplatniť talenty, ktoré im boli dané. 
Okrem talentových súťaží organizujeme aj aktivity 
zamerané na rozvoj a posilnenie hrdosti k svojmu 
regiónu a tiež krajine, v ktorej žijú. Sú to aktivity 
vychádzajúce z folklórnych tradícií a zvykov našich 
predkov. V neposlednom rade sa prostredníctvom 
našich akcií snažíme u žiakov rozvíjať aj pocit 
spolupatričnosti, vzájomnej  úcty a solidarity nielen 
k starším občanom, učiteľom,  mladším spolužiakom, 
ale aj k sebe navzájom. Ani v športe nezaostávame. 
Odkedy nám bola do užívania odovzdaná športová 
hala, naši žiaci zaznamenali množstvo výrazných 
úspechov a tiež sa z nás stali skvelí športoví 
fanúšikovia, ktorí si nenechajú ujsť žiadny dôležitý 
zápas, ktorý sa koná na pôde našej školy. 

Toto sú niektoré zo spomínaných akcií: 

Začiatkom školského roka slávnostne vítame 
prvákov. Naši najstarší žiaci –  deviataci pripravujú 
slávnostný program s názvom Pasovanie prvákov, 
ktorý je oficiálnym prijatím malých žiačikov medzi nás. 
Prváci musia splniť niekoľko úloh, aby po ich splnení 
mohli byť pasovaní do žiackeho stavu.  

 



      Angličtina - 

   brána do sveta   

 

   

     Pre dôchodcov 

 

  

 

          

 

 

 

       

        Vianočne  

 vyzdobená trieda   

 

 

 

 

V septembri si medzi nás pozývame bývalých 
žiakov našej školy, z ktorých sa medzičasom stali 
úspešní absolventi stredných, či vysokých škôl a ďalej 
pracujú na svojej kariére. Akcia je nazvaná Angličtina – 
brána do sveta. Je to vlastne beseda, na ktorej naši 
hostia rozprávajú o tom, ako im angličtina pomohla 
uplatniť sa vo svojom odbore, nadviazať nové kontakty, 
spoznávať život a kultúru cudzích krajín... 

Október je mesiacom úcty k starým ľuďom. Pri 
tejto príležitosti pripravujeme kultúrny program 
s názvom - Vystúpenie pre dôchodcov.  

 

 

 

 

 

 

Súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu je, 
ako už samotný názov hovorí, vianočná aktivita 
zameraná na navodenie vianočnej atmosféry v triedach 
a zároveň spríjemnenie si prostredia, v ktorom trávime 
veľa času. Žiaci sú motivovaní zaujímavými výhrami, čo 
ich motivuje k naozaj originálnym a krásnym 
výzdobám. 



       Let´s sing 

 

 

 

   

 

 

 

 

   English Week  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncom januára, pred polročným vysvedčením, 
sa už niekoľko rokov žiaci chystajú na anglickú 
pesničkovú súťaž Let´s sing. Žiaci 3. – 9. ročníka si 
vyberú akúkoľvek anglickú pieseň, ktorú interpretujú 
vo svojom podaní pred ostatnými žiakmi a, 
samozrejme, „odbornou“ porotou. Hodnotí sa 
originalita a nápaditosť pri stvárnení piesne, ale taktiež 
zapojenie sa čo najväčšieho počtu žiakov z triedy a tiež 
triednej učiteľky. Žiaci vyhrávajú chutné ceny, na ktoré 
sa vždy veľmi tešia. 

 

 

 

 

Na našej škole sa ako povinný cudzí jazyk vyučuje 
angličtina. Preto sa snažíme, aby žiaci prichádzali do 
styku s ňou nielen na hodinách angličtiny, ale aby ju 
mali možnosť spoznávať aj inou formou (napr. vyššie 
spomínanou besedou, pesničkovou súťažou). Aj English 
Conversation Week im túto možnosť poskytuje. Ide 
o intenzívny kurz anglického jazyka, ktorý je určený 
žiakom 5. – 9. ročníka. Účastníci kurzu majú počas 
jedného týždňa výlučne anglický jazyk (6 hodín denne, 
30 hodín týždenne) namiesto bežného vyučovania. 
Tento kurz je výbornou príležitosťou na precvičovanie 
komunikačných zručností v angličtine, získaniu novej 
slovnej zásoby, precvičeniu a utvrdeniu gramatických 
štruktúr. Kurz vedie anglický lektor. V závere týždňa 
žiaci získavajú certifikát o účasti na kurze. 

 



    Noc s knihou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Stavanie mája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec je mesiacom knihy, preto sme si minulý 
školský rok pre žiakov 1.-4. ročníka pripravili noc, ktorú 
strávili s knihou (Noc s knihou). Témou bola Mária 
Ďuríčková, jej život, tvorba a knihy pre deti. Žiaci boli 
rozdelení do skupín podľa ročníkov alebo tried. 
Postupne sa so svojimi učiteľkami presúvali z triedy do 
triedy, kde počúvali alebo čítali rozprávku, kreslili, mali 
prezentáciu a vypĺňali pracovný list. Na konci každej 
aktivity mohli za správne odpovede získať body 
(puzzle). Z poskladaných puzzle dielikov štvrtáci 
vyhotovili krásny projekt. Noc sa deťom veľmi páčila. 

 

  

 

 

 

 

Stavanie mája - Posledný aprílový deň už 
tradične na našom území patrí stavaniu 
májov. Posledné dva roky sa máj stavia aj pred 
budovou našej školy. Pod patronát si túto akciu zobrali 
deviataci, ktorí s pomocou triednych učiteliek a 
mladších žiakov pripravujú pekný program, kde 
nechýba tanec, spev ani súťaže. 

 



     Deň matiek 

 

 

 

 

 

 

 

     

Škola sa baví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň matiek - Druhá májová nedeľa je venovaná 
všetkým  mamám. Žiaci 1.-9. ročníka,  spolu s deťmi z 
materskej školy, si pripravujú pre mamičky bohatý 
kultúrny program  plný básničiek, spevu, tanca 
a scénok.   

 

 

 

 

 

 

Poslednou aktivitou v školskom roku je 
slávnostný nedeľný program, ktorý dostal názov ŠKOLA 
(SA) BAVÍ. Pointou tohto podujatia je ukázať školu v 
inom svetle, ako ju bežne poznáme a vnímame cez 
rodičovské združenia a iné formálne udalosti. Je to 
prehliadka talentov našej školy pre všetkých rodičov, 
priateľov a priaznivcov našej ZŠ. Časom sa z tohto 
podujatia stala tradícia a my sa tešíme, že môžeme 
prezentovať to najlepšie, čo naši žiaci a učitelia počas 
školského roka pripravili, nacvičili - zaujímavé a vtipné 
scénky, rôzne druhy tancov, spev nielen po slovensky, 
hru na hudobných nástrojoch a deviatakov spolu s pani 
učiteľkami v záverečnom tanci.  

 



Tvorba našich 

       žiakov 

 

         Próza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láska – najkrajší  ľudský cit 
Láska? Čo to vlastne je? Veľa ľudí by ju charakteri-

zovalo inak. Krásna, potrebná, zbytočná. Ako si ju 
predstavujem ja?  
 Je mnoho druhov lásky. Dobrej a zlej.  Láska k sebe 
samému, hudbe, športu, peniazom, ľuďom, k Bohu. 
Stretávame ju všade. Vieme ju dávať alebo brať. Mňa pri 
láske hneď napadne dievča s chlapcom, držiac sa za ruky, 
objímajúc sa. 
 Počujem ju zo strany rodičov, učiteľov a všetkých 
dospelých, ako chodíme zaláskované a nerozmýšľame 
nad ničím iným. Zaujímavé je, koľko ľudí sa dokáže pre 
lásku obetovať. Smrťou, ako Ježiš za nás, či zrieknutím 
niečoho, čo máme radi. Cítime ju od rodičov, priateľov 
a príbuzných. Kňazi, rehoľníci ju cítia najmä v Bohu 
a ľuďoch, na ktorých im veľmi záleží. 
 Pravá láska. Predstavím si dedka s babkou, ako si 
vyznávajú lásku aj po tridsiatich rokoch. Dnešným 
problémom v rodinách sú rozvody. Najhoršie z toho 
vyjdu deti. Ostanú odsunuté, nemilované. 
 Láska nezávidí, nerozčuľuje sa, je nehanebná, 
nesebecká, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko 
vydrží. To sú slová z piesne, kde je láska opísaná 
najkrajšie. 
 Čím je láska pre mňa? Všetkým. Keby ma 
nemilovali rodičia, už dávno by som bola preč. Milujem 
všetkých, ktorí milujú mňa. Ale snažím sa milovať aj tých, 
ktorí mňa nemilujú. Láska je naozaj najkrajší  ľudský cit. 

                                     (Alexandra Jurčáková) 
 

Každý je kováčom svojho šťastia 
 Šťastie. Slovo, ktoré má viac významov. Šťastie pre 
niekoho znamená kopu peňazí, rodina, priatelia a dobrý 
život. Život, v ktorom všetko vychádza podľa našich 
predstáv. Existuje taký život? Áno. Šťastný život je 
výsledok tvrdej driny, či už v práci alebo škole.  
 Šťastie nemá každý. Dôvod je jednoduchý. Všetko 
je pre nás nemožné. Čakáme, kým to spraví niekto za 
nás. Ale, to nie je správne. Pretože, ako si kto ustelie tak 
bude spať. To znamená, že ako si zariadime život, tak  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poézia 

 

 

 

 

 

 

 

 

tak budeme žiť. My a naša rodina. 
 Čo je mojím šťastím? Mojím šťastím je to, že mám 
rodinu. Domov, to miesto, ktoré mi ponúka lásku, teplo, 
pohodlie. Mám priateľov, na ktorých sa môžem obrátiť. 
Mám zdravie, ktoré si však musím chrániť. Je predsa len 
jedno. Mám život, aj len si musím chrániť. Mám možno 
vzdelávať sa. Nie každý má tú možnosť. Niekedy si 
poviem, že by som sa najradšej na školu vykašľala, ale 
vzápätí si uvedomím, aké mám len šťastie. Môžem 
chodiť do školy. Mať taký život, aký mám. To je moje 
šťastie.  
 Veľa ľudí je nešťastných. Ale prečo? A z čoho? 
Z lásky? Pretože o ňu nebojovali. Mysleli  predovšetkým 
na seba. Zo života? Pretože si ho nevážili. Hazardovali 
s ním. Je smutné, koľko ľudí si berie život iba preto, že sú 
nešťastné. 
 Každý človek si môže za to, aký má život. Šťastie sa 
nedá kúpiť. Za šťastie musíme bojovať. Tak začnime 
bojovať. Uvidíte, že ono príde. No najprv musia prísť 
pády, neúspechy, drina a smútok.  
A potom príde, možno v malej miere, ale predsa. To 
vytúžené šťastie.    

(Anna Kosmeľová) 
 
           Veselá škola 
V našej škole dobre je, 

všetci sa v nej smejeme. 
 

Učíme sa slovinu, 
matiku i anglinu. 

Učiteľov radi máme, 
pri skúšaní zaspievame. 

 
Tancujeme, skáčeme, 

aj na kozu lezieme. 
Počítače ovládame, 

a všetci  sa radi máme. 
 

To je naša škola, 
zaspievame holá. 

  (Dominika Lukašáková) 
 

O lesíku 
V lesíku už šuští zas 

asi bude padať dážď. 
A už prší len tak-tak, 
neletí už žiadny vták. 

 
Ježko hľadá kravatu, 

ale nájde lopatu. 
A už hľadá zas a zas, 

teraz nájde zubný kaz. 
 

Zajko skáče lesíkom, 
uvidí tam veľký dom. 

Z neho vyjde horár starý, 
na pochôdzku vychystaný. 

                 (Soňa Boleková) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba v  

        angličtine 

 

  Próza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môj  pracovný týždeň 
V pondelok už zavčas rána, do školy som vychystaná. 

V utorok sa šesť hodín učím, na telesnú sa najviac teším. 
 

Streda - nie je beda,  
po vyučovaní na výtvarnú mi ísť treba. 

Vo štvrtok ma angličtina čaká,  
poobede tanečný krúžok láka. 

 
Piatok je deň posledný, takto idú moje dni. 

Deň za dňom si kráčam krokom husím, 
pretože chcem a nie musím. 

                                                        (Karin Kosmeľová) 
 

My summer holidays 

I am going to write about my summer trip to Prague. 
Prague is the capital city of the Czech Republic. It was 
really funny trip with my family. We saw quite a lot of 
places. 

 On the first day we checked in and we went to 
look at the monuments. We walked to Old Town 
Square. We were looking at Prague astronomical clock. 
Then we walked to Charles Bridge. On Charles Bridge 
there were many artists. After we walked to Wenceslas 
Square. On Wenceslas Square there was a statue of 
Vaclav on the horse. Later it was dark and then we 
walked to hotel. The Hotel´s name was ,,at Cinderella,,. 

 The second day was very funny because we were 
swimming in Aqua Palace Prague. We were swimming, 
we were running on the slide. The best was wild river. 
In the evening we went back to the hotel. 
 On the third day we walked to Petrin, Mirror  
Maze and Observatory Tower. At four o´clock we went 
home. 
 This trip was very funny. I am very glad, I visited 
Prague. It is amazing city. 

(Natália Bjaloňová) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Poézia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal Holiday 
Summer is beautiful. 

Summer is nice. 
Summer is cool. 

Summer is my life. 
 

Summer sun is hot. 
Summer sun is yellow. 

Summer sun is God. 
Summer sun is hero. 

 
Summer beach is full of 

people. 
Summer beach is real. 
On summer beach is 

everybody 
Summer beach is 

dream. 
      (Michaela Vojtasová) 
 

My summer holidays 

 I am going to write about  summer in my fantasy. 
I had very crazy dream last night. It was summer 
holiday. 

 I met mice Mickey and Minnie. I was at the Eiffel 
Tower in Paris. I went to China. I saw a great Chinese 
wall. From China I flew to the USA to my uncle´s.  In my 
dream my uncle was Michael Jackson. I saw very 
famous people: Presley, The Beatles, Barack Obama. 
My dream was very crazy. But my dream holiday would 
be in Spain. I love that place. I would go there with my 
family. We would stay in an amazing villa in Spain and 
visit the beach every day. Then we  would go to 
Spanish  market. Spain has the market in the street 
every year in summer, they sell them a lot of summer 
and colourful clothes. 

 I would like to spend this summer holiday the 
same way how was my dream. It was a beautiful 
dream.     

                                                              (Slávka Vojtasová) 

 
My summer holidays 
My first holiday day, 
starts on Monday. 
I had a lot of fun, 

This day was number one. 
 

On Tuesday  
we swim in the sea, 

for lunch we had a pea. 
For the dinner I ate chips, 
And then crack my zips. 

 
At the end of our holidays, 
We have had crazy days. 
There was even a goat, 

She was wearing 
interesting coat. 

                 (Babečková Soňa) 
 



        

        Projekty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Projekty z 

     angličtiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úspechy našich 

       žiakov 

 

   Šk. rok 2010/11 

 

 

 

 

          1. miesto 

 

 

 

          2. miesto 

 

 

 

          3. miesto 

 

 

 

Školský rok 2010/2011 

Úroveň Slovenska 

2. miesto:  Biologická olympiáda – Tomáš Tvarožek 

 

Úroveň kraja 

1. miesto:  Biologická olympiáda - Tomáš Tvarožek 

2. miesto:  Dejepisná olympiáda - Dávid Veselovský 

3. miesto: Dejepisná olypmiáda - Tomáš Tvarožek 

 

Úroveň regiónu 

3. miesto: Čo vieš o hviezdach - Eva Murínová 

 

Úroveň okresu 

 Biologická olympiáda - Tomáš Kriš 

Majstrovstvá okr. v atletike (vrh guľou) - A. Rypáková 

Poznaj a chráň - Tomáš Tvarožek 

Dejepisná olympiáda - D. Veselovský a T. Tvarožek 

 

Biologická olympiáda - Vladislav Kukla 

Poznaj a chráň - Dávid Veselovský 

Dejepisná olympiáda - A. Veselovský a R. Kozaňáková 

Olympiáda v AJ - Tomáš Tvarožek 

Beh do vrchu - Magdaléna Karliaková 

 

Biologická olympiáda - Mária Straková 

Majstrovstvá okr. v atletike (beh na 800m) - R. Kriš 

Majstrovstvá okr. v atletike (beh na 300m) - T. Mrekaj 

Hviezdoslavov Kubín (próza) - Tomáš Blažeňák 

Olympiáda v AJ - Renáta Kozaňáková 

Beh do vrchu - J. Jakubjak a M. Jurčák 

Cezpoľný beh - Karliaková, E. Murínová a M. Vojtasová 

 



Šk. rok 2011/12 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

        1. miesto 

 

 

 

        2. miesto 

 

 

 

     

     3. miesto 

Úroveň Slovenska 

2. miesto:  Súťaž o najkrajšiu kraslicu – N. Bjaloňová,  

                   D. Matejas a K. Kšenzuliaková 

5. miesto: Malý futbal – mladšie žiačky 

6. miesto: Dejepisná olympiáda – Dávid Veselovský 

 

Úroveň kraja 

1.miesto:  Malý futbal – mladšie žiačky 

                   Dejepisná olympiáda – Dávid Veselovský 

 

Úroveň regiónu 

1. miesto: Malý futbal (mladšie žiačky) – E. Holubjaková 
B. Bjaloňová, V. Tomašáková, Mária  a Martina Straková, 
S. Babečková, B. Bruníková, T. Jurčáková a B. Juščáková 
 

Úroveň okresu 

 Biologická olympiáda – Tomáš Kriš a Jakub Tisoň 

Poznaj a chráň – Adam Veselovský 

Dejepisná olympiáda – Félix Jurčák 

Malý futbal – mladšie žiačky 

 

Biologická olympiáda – Vladislav Kukla 

Poznaj a chráň – Andrea  Strakuľáková a Filip Durčák 

Dejepisná olympiáda – Dávid Veselovský  

Beh do vrchu – Paulína Kubaláková 

Veľký futbal – staršie žiačky 

 

Poznaj a chráň - Beáta Bjaloňová a Andrej Šeliga 

Biologická olympiáda - Zuzana Kozaňáková 

Dejepisná olympiáda - Renáta Kozaňáková 

Stolný tenis - N. Babečková, V. Tomašáková, B.Bruníková,  
                         S. Babečková a I. Judiaková 
 



Šk. rok 2012/13 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

       

    

         1. miesto 

 

 

 

   

 

         2. miesto 

 

         

Úroveň Slovenska 

3. miesto:  Slovensko - krajina v srdci Európy - V. Tisoň 

Pochvalný list: Detská mapa sveta - A. Blažeňáková, L.  
                            Rafajová a S. Paterek 
Čestné uznanie: Svetielko, ktoré hreje - Zuzana Paľová a 
                              Alexander Rončák 
 

Úroveň kraja 

1. miesto:  Čo vieš o hviezdach? - Pavol Šurín 

2. miesto: Čo vieš o hviezdach? - Jakub Tvarožek  
                   Súťaž družstiev mladých zdravotníkov v prvej  
                   pomoci - S. Tomašáková, S. Šurinová, J. Briš-  
                   šová, S. Brandysová a V. Kšenzuliaková 
                    
3. miesto: Čo vieš o hviezdach? - Maroš Kšenzuľák 
                   Stolný tenis - V. Tomašáková,  S. Babečková,  
                                           B. Bruníková, N. Babečková 
                   Súťaž družstiev mladých zdravotníkov v prvej  
                   pomoci - M. Kosmeľová, R. Straková, E. Kuba-  
                   lová, Z. Brišová a K. Rončáková 
 

Úroveň okresu 

Biologická olympiáda - A. Kšenzuláková a M. Závodančík 

Štúrov Zvolen - Renáta Kozaňáková 

Poznaj a chráň - Adam Veselovský 

Beh do vrchu - Alžbeta Olašáková 

Dejepisná olympiáda - Félix Jurčák a Matúš Kapičák 

Stolný tenis - B. Bruníková, S. Babečková, N. Babečková,  
                        V. Tomašáková 
 
Poznaj a chráň - FilipDurčák 

Biologická olympiáda - Tomáš Kriš a Mária Straková 

Beh do vrchu - B. Bruníková a Š. Chudiak 

Dejepisná olympiáda - Paula Murínová 



       3. miesto 

 

 

 

 

Šk. rok 2013/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologická olympiáda - Silvia Krišová a Kristína Jurčáková 

Poznaj a chráň - Ondrej Hušľa 

Štúrov Zvolen - Kristína Jurčáková 

Beh do vrchu - S. Babečková 

Florbal - starší žiaci 

Biologická olympiáda - Vladislav Kukla a Jakub Tisoň 

 

Školský rok 2013/2014 

 

Úroveň Slovenska 

2. miesto: Slávik Slovenska - Andrej Mrekaj 
                  Slovensko, krajina v srdci Európy 2013 - K.  
                  Kosmeľová, J. Muller, M. Plechár, A. Rončák, O.  
                  Tisoň, V. Tisoň a H. Vojtas 
3. miesto:  Malý futbal - staršie žiačky 

Úspešný riešiteľ: Biologická olympiáda - Z. Jakubiaková 

 

Úroveň kraja 

1. miesto:  Malý futbal - staršie žiačky 

                    Slávi Slovenska - Andrej Mrekaj 

                    Biologická olympiáda - Z. Jakubiaková 

2. miesto: Futbal - staršie žiačky 
                   Dejepisná olympiáda - Marek Tomašák 
                    
Úroveň regiónu 

1. miesto:  Čo vieš o hviezdach? - Viktória Kapičáková 

                    Malý futbal Jednota Coop - staršie žiačky   

2. miesto:  Čo vieš o hviezdach? - Katarína Krišová 

3. miesto:  Čo vieš o hviezdach? - Jozef Majcher 

                   Malý futbal Jednota Coop - starší žiaci  

 

 



         1. miesto 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

       

         2. miesto 

 

 

 

 

 

 

         3. miesto 

 

 

Úroveň okresu 

Biologická olympiáda - Anna Kosmeľová 

Slávik Slovenska - Andrej Mrekaj 

Matematická olympiáda - Zuzana Paľová 

Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti - Filip Durčák 

Dejepisná olympiáda - Marek Tomašák 

Biologická olympiáda - Mária Straková 

Stolný tenis - B. Bruníková, S. Babečková, N. Babečková,  
                        V. Tomašáková 
Malý futbal - starší žiaci 

Malý futbal (staršie žiačky) - B. Bruníková, B. Juščáková,  
                     M. Straková, B. Bjaloňová, T. Jurčáková, S. Ba- 
                     bečková, M. Vraňáková, E. Holubjaková, Kšen- 
                     zuláková 
Beh do vrchu - F. Okoličány a B. Bruníková 

Športová streľba - T. Blažeňák, M. Sekeráš a D. Jaňák 

 
Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti - Ondrej Hušľa 

Pytagoriáda - Marek Kozaňák 

Dejepisná olympiáda - Paula Murínová 

Geografická olympiáda - Matúš Kapičák 

Biologická olympiáda - Zuzana Jakubiaková 

Malý futbal (mladšie žiačky) - S. Vojtasová, A. Holubjako- 
                     vá, P. Kubaľáková, A. Olašáková, L. Blažeňá- 
                     ková, M. Kšenzuláková, A. Jurčáková, S. Bran- 
                     dysová, Z. Paľová, K. Kosmeľová 
 
Biologická olympiáda - Kristína Jurčáková 

Štúrov Zvolen - Beáta Blažeňáková 

Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti - Zuzana Paľová 

Florbal - Starší žiaci 

Vybíjaná - mladšie žiačky 

Dejepisná olympiáda - Félix Jurčák 

Športová streľba - Tomáš Blažeňák 



  Šk. rok 2014/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       1.miesto 

 

 

 

 

 

        2. miesto 

 

Školský rok 2014/2015 

Úroveň kraja 

3. miesto:  Coca cola - staršie žiačky 

                    Dejepisná olympiáda - Marek Tomašák 

                    Biologická olympiáda - Z. Jakubiaková 

7. miesto: Beh 17. novembra - Peter Babečka 
                    
Úroveň regiónu 

1. miesto:  Euráčik - N. Blažeňáková, D. Majcher, L. Kšen- 

                    zulák 

                    Čo vieš o hviezdach? -Katarína Krišová 

2. miesto:  Euráčik - Henrich Vojtas 

                    Florbal - starší žiaci 

3. miesto:  Čo vieš o hviezdach? - Maroš Kšenzulák 

 4. miesto: Coca cola - starší žiaci             

                   Čo vieš o hviezdach? - Jakub Tvarožek 

Úspešné účinkovanie: DFS Mútňanček a FS Mútňanka 

 

Úroveň okresu 

Štúrov Zvolen - Kristína Jurčáková 

Poznaj a chráň - Zuzana Paľová a Filip Durčák 

Florbal - starší žiaci 

Biologická olympiáda - Zuzana Jakubiaková 

Matematická olympiáda - Blažej Jurčák 

Jazyková súťaž "ABC" - kategória 1.-4. 

Beh do vrchu  - Peter Babečka 

 

Slávik Slovenska - Sára Babečková 

Matematická olympiáda - Zuzana Paľová 

Poznaj a chráň - M. Závodančík a Kristína Jurčáková 

Pytagoriáda  - Blažej Jurčák 

 



 

 

 

 

 

            

          3. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cena poroty 

 

 

 

 

Florbal - mladšie žiačky 

Dejepisná olympiáda - Marek Tomašák 

Malý futbal (mladšie žiačky) - V. Okoličányová, N. Blaže- 
                     ňáková, V. Kapičáková, J. Kavoňová, K. Kšen- 
                     zuláková, B. Olašáková, B. Vojtasová, M. Voj- 
                     tasová, M. Holubjaková, E. Paterková 
Stolný tenis - staršie žiačky 
Jazyková súťaž "ABC" - kategória 1.-4. a 5.-6. 

Cezpoľný beh - Peter Babečka 

 

Atletika (skok do výšky) - Jozef Rončák 

Slávik Slovenska - Alexandra Jurčáková 

Hviezdoslavov Kubín - Matúš Závodančík 

Poznaj a chráň - Miroslava Kšenzuláková 

Biologická olympiáda - Alžbeta Kšenzuľáková 

Žiacka latka - Natália Blažeňáková 

Športová streľba (mladší žiaci) - Blažej Jurčák, Beáta 
                               Olašáková a Lukáš Ovšák 
                               (starší žiaci) - Dominik Jaňák, Matej  
                               Sekeráš a Tomáš Blažeňák 
Jazyková súťaž "ABC" - kategória 1.-4. a 5.-6. 

Beh do vrchu - Peter Babečka a Denisa Samuhelová 
Atletický štvorboj - Marek Olašák 
Cezpoľný beh - P. Babečka, M. Straka a M. Olašák 
 

Slávik Slovenska - Bianka Jurčáková 

 
 



 

     Diplomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Mútne 

02963 Mútne 224 

zsmutne@mail.t-com.sk 

www.zsmutne.wbl.sk 

 

 

 


