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SPRAVODAJCA OKRESNÉHO PEDAGOGICKÉHO
OKRESNÉHO VÝBORU ODBOROVÉHO ZVÄZU
ŠKOLSTVA A VEDY V LIPT. MIKULÁŠI

STREDISKA A
PRACOVNÍKOV

sa dostáva do rúk pedagogických pracovníkov Liptova prvé
číslo vlastných novín s názvom „Liptovský učiteľ“. Je to náš prí
spevok do vienka 35. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou
armádou. Chceme aj touto cestou zvyšovať ideovopolitickú, odbornú a
pedagogickú úroveň práce našich učiteľov, pomáhať im pri vyučovaní,
výchove, pri mimotriednej a mimoškolskej práci s deťmi, rozvíjať peda
gogickú tvorivosť a výmenu pokrokových skúseností. Vieme, že naše prvé
kroky budú dosť neisté ako prvé kroky dieťaťa. Aby náš časopis postup
ne nadobúdal čoraz bohatšiu obsahovú náplň, bude záležať od širokej

Dnes

učiteľskej verejnosti nášho okresu.
Jednou z dôležitých úloh, ktoré plní naša socialistická škola, je ďalšie
skvalitňovanie a zefektfvňovanie
výchovno_ m mm
m h
vzdelávacieho
procesu.
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pracovníkov, ich ďalšie
ho vzdelávania a odborného rastu nerealizovateľná. V našich radoch je mnoho učiteľov, ktorí dokážu úlohy nielen
zvládnuť, ale sa i aktívne podieľať na tvorbe nových postupov a metód,
ktorí sa ich snažia do výchovnovzdelávacieho procesu vnášať. Je naším
cieľom, aby sa o týchto priekopníkoch dozvedeli všetci, aby ich činnosť
viedla k tvorivej a novátorskej práci aj ostatných učiteľov, aby pôsobila
na zvyšovanie ich teoretickej a praktickej úrovne, denne sa premietala
v školskej práci a podnecovala ďalších pedagogických pracovníkov. Veď
skvalitňovanie a zefektivňovanie činnosti škôl a školských zariadení nie
je závislé len na novom poňatí obsahu, na nových učebniciach a osno
vách, ale je to úloha, ktorú je nutné riešiť každodennou drobnou prácou.
Súdruh Biľak v správe Predsedníctva UV KSČ na jeho 15. zasadnutí
rozoberá a] otázky výchovy a školstva v súvislosti s rozborom plnenia uz
nesení XV. zjazdu KSC v ideologickej oblasti a stanovuje na tomto úseku
ďalšie úlohy. A] spomenutá správa konštatuje, že výchova socialistického
človeka je proces zložitý, dlhodobý a časovo neohraničený. Socialistický
človek sa utvára, dozrieva v mnohostrannom procese výstavby socializmu
(Pokrač. na 2. str.)
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Výzva

účastníkov okresných osláv Dňa uči
teľov 1980 v L. Mikuláši k internacio
nálne] a kolegiálne] pomoci učiteľom
Kambodže.

Podľa vyhlásenia ministra osvety
Chán Verná na tlačovej konferencii
v Moskve v roku 1979, žije dnes v
Kambodži temer milión detí, ktoré
prežili vládu kliky Pol Pota a Yen
Saryho a trpí hladom a chorobami.
Dve tretiny detí krajiny sa stali si
rotami. Za 4 roky vlády kliky zrad
cov kambodžského ľudu bolo zničené
všetko — od jaslí po univerzity. V
tomto období boli uzavreté a zbúrané
všetky školy a miesto nich boli za
kladané koncentračné tábory. V ne
zničených budovách boli zriaďované
väzenia a sklady munície. Z 21300
učiteľov krajiny zostalo nažive len
300.

Učitelia Liptova nasledujúc príklad
tých našich buditeľských učiteľov,
ktorí v časoch Rakúsko-Uhorskej mo
narchie i v čase fašistickej okupácie
prinášali v boji za demokratizáciu
vzdelania a školstva veľké obete,
zdielame údel vlastenecky cítiacich a
za svoju sociálnu a národnú slobodu
bojujúcich učiteliek a učiteľov Kam
bodže.

účastníci okresných osláv Dňa
učiteľov 1980, obraciame sa na učite
ľov a ostatných školských pracovní
kov nášho a ďalších okresov Stredo
slovenského kraja s výzvou na inter
nacionálnu a peňažnú pomoc učite
My,

ľom Kambodže.

Predseda OVOZ
učiteľov 1980.

D.

Vlha pri otváracom prejave na okresných oslavách Dňa
Snímka: —tt—

Finančné príspevky posielajte hro
madne za ZO ROH na Ústredný výbor
NF ČSSR — fond atro — ázijskej so
lidarity 118 23 Praha 1, ŠBČS Praha 2
C. účtu 02-4621-7. Poštové poukážky
si každá ZO ROH vyzdvihne na OV
NF v L. Mikuláši. Ako účel platby u
veďte „učiteľom Kambodže“.
Bude to prejav nášho vlastenecké
ho a internacionálneho uvedomenia.

ÚčastníciokresnýchoslávDU —1980
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(Dokonč. z 1. str.)

komunizmu. Pôsobí na neho rodina, škola, pracovný
kolektív, život a problémy jeho závodu, jeho obce. Vo
výchovnom procese je nutné rešpektovať, že absolútne
dokonalý človek, bez chýb a rozličných slabostí neexis
tuje. Čestnosť, pracovitosť, obetavosť, zmysel pre spra
vodlivosť a pokrok, vlastenectvo a internacionalizmus
sú vlastnosti, s ktorými sa človek neradi. Získava ich
výchovou a pozitívnym príkladom. To, čo je nedosiahnu
teľné, nemôže byť ani vzorom. Naším cieľom nie ja vycho
vávať askétov a svätcov, ale všestranne sa rozvíjajúcich
ľudí, ktorí dokážu pracovať a tešiť sa zo života. Ideál
nym nie je akýsi nadprirodzený hrdina, ale človek pra
covitý, oddaný veci socializmu, presvedčený vlastenec
a

NA CESTU
a internacionalista. Takí ľudia sú priekopníkmi socia
lizmu. nositeľmi revolučností dneška.
Každý pedagogický pracovník sa musí zamyslieť nad
vlastnými úlohami, nad dôsledným využívaním a efek

tívnosťou vyučovacích hodín, nad možnosťami účinnej
šieho pôsobenia na formovanie žiaka. Dôsledne musí
posudzovať a prehodnocovať aj otázky využívania no
vých moderných foriem výuky, využívania modernej
didaktickej techniky a vedy.
našej práce musí úplne vymiznúť administratívny
prístup k žiakovi, musí sa sústavne zvyšovať ideové pô
sobenie na žiakov v škole i mimo školy, dbať o novú
vyššiu kvalitu a efektívnosť výchovy k vedeckému sve
tonázoru, socialistickému vlastenectvu a proletárskemu
internacionalizmu. Ďalej dynamickejšie prekonávať pro
blémy v skvalitňovaní polytechnickej a pracovnej výcho
vy, profesionálnej orientácie mládeže podľa potrieb na
šej socialistickej spoločnosti. Aj v medziľudských vzťaZ

hoch v pedagogických kolektívoch je ešte čo naprávať.
Treba bojovať proti malomeštiactvu, pohodlnictvu a i
ným neduhom, ktoré v niektorých prípadoch kazia dobré
meno učiteľskej obce. Musíme si uvedomiť, že platí a
stále bude platiť, že osobný príklad pedagóga zohráva
pri výchove rozhodujúcu úlohu. Od neho sa očakáva o
sobitná aktivita a iniciatíva v boji proti ľahostajnosti,
prejavom apolitickosti a iným nešvárom, narušujúcim
proces výchovy mladej generácie.
Nuž to je stručný náčrt problémov, k riešeniu ktorých
chce prispieť aj náš časopis. Zatiaľ uvažujeme s jeho
vydávaním štvrťročne. Ďalšie číslo plánujeme vydať ku

koncu školského roku. Príspevky prosíme poslať do kon
ca mája. Radí uvítame aj pozoruhodné prápe žiakov, či
už s tematickým zameraním alebo literárne pokusy. U
pedagogických pracovníkov budeme uprednostňovať po
znatky, skúsenosti a formy práce z vyučovania podľa
nových učebných osnov z jednotlivých vyučovacích
predmetov a výchovných zložiek. Plánujeme aj ustálenie
určitých rubrík — napr. voľba povolania, pionierske o
kienko, zo života škôl, odborársky život, športová rub
rika, tvorba učiteľov, spoločenská rubrika atď.
Náš Liptov má skutočne bohaté učiteľské tradície, na
ktoré chceme nadviazať, verní slávnej histórii rodoľub
stva, odkazu pokrokových učiteľov minulostí i odkazu
učiteľov — bojovníkov za našu národnú, sociálnu a po
litickú slobodu.
Sme veľká učiteľská rodina. }e nás skutočne dosť, aby

sme naplno rozkrútili mechanizmus výchovy. Je nás však
priveľa, aby sme zapríčinili škrípanie tohto stroja.
Cieľ nám je všetkým jasný. Cesty k nemu môžu byť
rôzne, no vôľu- majme spoločnú. Každý máme v procese
výchovy svoje miesto, svoj post. Orme rovnú brázdu.
Konajme zodpovedne a do dôsledkov tú prácu, na kto
rú sme určení, povolaní, za ktorú sme zodpovední. Len
v úzkej spolupráci, porozumení a vzájomnej pomoci sa
nám spoločné dielo podarí.
Ján Makovický, ved. OPgS pri ONV

čítanie je jednou z
Prvou cenou bola odmenená práforiem pedagogickej tvorivosti ca C. Buzáka, ďalším dvom bola u
Pedagogické
učitelov, ktoré zhromažďuje, delená druhá cena.
zovšeobecňuje a rozširuje pedagogicDo krajského kola postúpili práce
ké skúsenosti učitelov, ktorí pracúq Buzáka a M. Barancovej. Práca C.
novom
a
]ú po
novátorským spôso- Buzáka i na krajskom kole bola odbom pristupujú k uplatňovaniu pedamenená prvou cenou a postúpila do
v
teórie
vo
výchovno- Celoslovenského kola. Teší nás jeho
gogickej
praxi
vzdelávacom procese a využívaniu
úspech a úprimne mu želáme dobré
moderných metód.
umiestnenie i na celoslovenskom koV tomto školskom roku prebehlo
le, kde bude reprezentovať náš okres.
už okresné 1 krajské kolo pedagogicCo dodať na záver? Pedagogické čí
kého čítania. Okresné kolo v tunajtanie v našom okrese nemá výtvorešom okrese sa konalo v druhej ponú takú bohatú tradíciu ako v iných
’

Pedagogické čítanie

,

. .
lovím
novembra m. r. a ,boh

nom
citane prace troch autorov. Zhodou
okolnosti všetky s podobnou ternatikou: vychová k ochrane prírody a
v

zívotneho prostredia.
Cyril Buzák Základná deväťročná
škola Lúčky: Práca krúžku ochrany
prírody.
Zlatica Chalúpková Základná devátrocná škola Part. Ľupca: Výchova
k ochrane prírody v prírodopise.
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Výchova
k ochrane prírody v školskej družiÍ
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okresoch. Radi by sme boli, keby v
tomto smere došlo u nás ku kvantitatívne] i kvalitatívnej zmene a náš
okres bol zastúpený väčším počtom
ich prác. Aj v našom okreautorovja
86 sd učitelia, a nie je ich málo, ktorí
nováť°rským spôsobom, majú
rozhlad v pedagogickej teórii, aby o.
svojej práci písali, chýba im len rozbodnutie
vola. Pedagogické čítanie
má svoje špecifické formy a osobitmetodiku spracovania, ale pomoci
i rady autorom sa môže dostať v kabi " ete Pedagogiky, a psychológie, v
Okresnom pedagogickom stredisku v
Lipt. Mikuláši.
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1980 zástupcovia
a‘
apríla
krajských
okresných politických, štátnych a od

borových orgánov odovzdali kolektí
vu pracovníkov odboru školstva ONV
a OPgS vysoké spoločenské ocenenie
Vlády ČSSRja ÚRO k 35. výročiu o
slobodenia Československa Sovietskou
armádou. Súdr. Tomáš, predseda KV
OZ zamestnancov štátnych orgánov,
peňažníctva a zahraničného obchodu,
spolu s predsedom ONV J. Neuman
nom odovzdali im „Čestné uznanie
za vynikajúce výsledky v socialisťic
ke] súťaži za vysokú efektívnosť a
kvalitu každej práce“, ktoré obdržal
tento kolektív za svedomité a zod
povedné plnenie a prekračovanie roz
yojových úloh na úseku predškolskej, školskej, mimotriednej i mimo
školskej výchovy,
tomuto oceneniu kolektívu pra
covníkov OŠ-ONV a nPeS srdečne
b i ahožeiáme a do ďalšej práce praje
mp VP Va úspechov.
nsnprhnv
Redakcia

__

Výňatok zo slávnostného prejavu taj. OV KSS
na oslavách Dňa učiteľov
našich učiteľov je datovaný
na deň narodenia J. A. Kómen
ského, velikána pedagogickej
vedy našich národov polovice 17. sto
ročia. Vyše 300 rokov je zdôrazňo
vaný jeho prínos a odkaz i vo sve
tovej pedagogike preto, lebo zname
nal prevrat vo výchove a výuke nie
len detí, ale i dospelých.
KSČ
V smernici XV. zjazdu
pre
a
sociálny rozvoj ČSSR
hospodársky
v rokoch 1976 —1980 bolo stanovené:
v školstve utvárať v súlade s potre
bami rozvinutej socialistickej spoloč
nosti predpoklady pre ďalšie zvyšo
vanie úrovne vzdelania a pre zdoko
naľovanie prípravy kvalifikovaných
pracovníkov, posilňovať všeobecno
vzdelávací i polytechnický charakter
škôl, podstatne zlepšiť odbornú orien
táciu mládeže a jej výchovu k voľbe
povolania, naďalej zvyšovať úroveň
pedagogickej a politicko-výchovnej
práce na školách všetkých stupňov

Deň

atď.

na mieste

pri tejto príleži
tosti s radosťou konštatovať,
že toto uznesenie našej strany
a vlády je v okrese v prevažnej väč
šine dielčích úloh — od zvyšovania
kvalifikácie učiteľov po materiálnu
vybavenosť škôl plnené. Patríme me
dzí popredné okresy v rámci kraja i
Slovenska vo výstavbe detských jas
lí a MŠ, integrácii málotriednych
škôl, zabezpečovaním vyučovacích po
môcok. Úspešne sa plní zvyšovanie
kvalifikovanosti učiteľov všetkých ty
pov škôl. Vysoko si ceníme, že úspeš
ne postupuje odborná výuka — podľa
nových osnov — na I. stupni ZDŠ, že
sa venuje zvýšená pozornosť profe
sionálnej orientácii žiakov i cez
ZRPŠ, že je venovaná väčšia pozor
nosť i práci PO SZM a ZO SZM na
školách, záujmovej činnosti žiakov, v
budovaní izieb a kútikov revolučných
tradícií atď.
S počtom 11 stredných škôl a 11
odborných učilíšť, z ktorých väčšina
sú už SOU, je náš okres na prvom
Mieste v kraji. Úmerne s tým i s
počtom pedagógov, vychovávateľov,
majstrov odborne] výchovy. Spolu s
učiteľskými kolektívmi na MŠ, ZDŠ i
osobitných školách je to do 2.500 u
čiteľov a učiteliek — väčšina z nich
s vysokoškolským vzdelaním.
Pravda, nemôžeme byť stavom pl
nenia tohto závažného uznesenia na
šej strany a vlády o rozvoji vzdelá
vacej sústavy plne spokojní. Hospitá
cie, pedagogické porady, predmetové
komisie, konferencie, členské i vý
ročné schôdze strany, ROH, výbory
ZRPŠ, konferencie OZ ZŠ, odkrývajú
nedostatky, ktoré sa vyskytujú na
jednotlivých školách a u jednotlivých
vyučujúcich.

Je

i

nedávnej okresnej konferen
cii o pracovne] výchove bolo
dokladované o tom, aký je ne
dostatok učiteľov s aprobáciou prie
myselná výroba a práca na pozemku,
aké sú problémy vo vybudovaní diel
ní, že nie sú najmä pri mestských

Na

školách pozemky, predmety vyučujú
viacerí učitelia neodborne, prevažne
na teoretickej úrovni a podobne.
Stretávame sa — í keď ojedinele
— s porušovaním pracovnej
disciplí
ny, zakrývaním nedostatkov, uľahčo
vaním si plnenia poviností, používa
nia nepedagogických metód výchovy
a výuky i morálnych a hospodár
skych previnení, čo znižuje autoritu
učiteľských kolektívov, ale nechceme
ich paušalizovať.
|
I keď sa o tom pri tejto príleži
tosti Vášho sviatku možno ani neho
dí spomínať, ale upozorňujeme na
tieto negatívne javy preto, aby do-

Y

Jančoviča

stva sa usiluje čestne plniť svoje
spoločenské poslanie v komunistickej
výchove mladých ľudí. Máme učite
ľov, vychovávateľov, ktorí dosahujú

1

súlade

s potrebami

spoločnosti
chádzalo k včšiemu vplyvu celých
kolektívov na uplatňovanie otvorenej
súdružske] kritiky tých jednotlivcov,
ktorí sa takýchto chýb dopúšťajú.
plán rozvoja česko
slovenskej výchovnovzdeláva
Dlhodobý
ce) sústavy, jeho úspešná rea
lizácia v konkrétnej činnosti jednot
livých škôl a výchovných zariadení
má nielen organizačný charakter, ale
bezprostredne sa dotýka každého u
čiteľa, jeho cti, socialistického uve
domenia, odborne] kvalifikácie a pe
dagogického majstrovstva. Majstrov
stvo učiteľa spočíva v jeho schop
nosti cieľavedome, plánovité vytvá
rať u žiakov pevné základy vzdela
nia, naučiť žiakov získané poznatky
triediť, tvorivo využívať počas štúdia,
ale najmä v praktickom živote uplat
niť.
Na každodenne] práci učiteľa so
žiakmi závisí, ako škola upevňuje
svoj socialistický charakter, ako plní
všetky úlohy, ktoré pre ňu vyplýva
vajú z programu rozvoja naše] so
cialistickej vlasti. Záleží na ideovo
politicke] vyspelosti každého učiteľa
a výchovného pracovníka, ktorá sa
prejaví v schopnosti uplatňovať mar
xisticko-leninskú metodológiu pri tvo
rivom riešení konkrétnych situácií a
problémov, s ktorými sa stretáva vo
výchovnovzdelávacom procese, ale i
mimo neho. Záleží na jeho morálno
politických vlastnostiach, ktoré sú
zdrojom sily a presvedčivosti výchov
ného pôsobenia.

najzákladnejších predpokladov
úspešne] výchovy je osobný
príklad učiteľa — vychovávate
ľa. Jeho komunistická mravnosť, uve
domelá disciplína a kultúra správa
nia sa. Prevažná časť nášho učiteľ-

Z

D.

dlhoročné skúsenosti a vo výchovno
vzdelávacom procese dosahujú dobré
výsledky. No máme i učiteľov, ktorí
si nikdy nevedia rady s úlohami ide
ovo-politického zamerania, a preto a]
účinnosť ich výchovného pôsobenia
na žiakov je málo presvedčivá. 0krem nich je v radoch nášho učiteľ
stva aj taká časť, najmä vekove star
ších pedagógov, ktorí sa uzatvorili
do svojej vedne] disciplíny a o ídeo
vopolltické diania prejavujú menší
záujem. Obom týmto skupinám učite
ľov treba pomôcť. Nenechať nikoho z
nich stáť stranou, lebo naša súčas
nosť vyžaduje od človeka, a to najmä
od učiteľa, všestrannejšiu angažova
nosť.
učiteľ neobmedzuje
svoju pôsobivosť Iba na vlast
Socialistický
nú školu. Zúčastňuje sa tiež na
politickej, kultúrno-osvetove] a inej
verejnej činnosti. S osobitným záuj
mom sa má podieľať na vytváraní op
timálnych podmienok pre úspešnú čin
nosť PO SZM. V našom okrese máme
celý rad učiteľov a výchovných pra
covníkov, ktorí sa neuzatvárajú len do
svojho predmetu a školy a sú účin
ným pomocníkom v šírení politiky
strany, pracujú v oblasti osvety a
kultúry.
Viacerí učitelia úspešne plnia stra
nícke úlohy vo funkciách predsedov
základných organizácií, lektorov a
aktivistov OV KSS, v spoločenských
organizáciách, národných výboroch,
v odborovom hnutí a podobne, úspeš
nosť výchovne] a záujmovej činnosti
pionierskej organizácie je v pionier
skych skupinách v okrese podmiene
ná systematickou a obetavou prácou
učiteľov a výchovných pracovníkov.
Zostávame však dlžní práci socialis
tického zväzu mládeže, v ktorom by
malo pracovať viac mladých učiteľov,
vychovávateľov a stredoškolských
profesorov.
výročia oslobode
nia naše] vlasti Sovietskou ar
mádou pracujúci cele] naše]
vlasti prijali socialistické záväzky na
splnenie i prekročenie úloh plánu v
tomto poslednom roku 6. päťročnice.
Temer nebolo školských zariadení v
okrese, v ktorých by učiteľské kolek
tívy i BSP neboli záväzky prijali. I
za ne a ich plnenie vyslovujeme sú
družskú vďaku.
Nie je treba zvlášť zdôrazňovať, ako
je prepotrebné a nevyhnutné z hľa
diska ďalšieho rozvoja nášho národ
ného hospodárstva, zvyšovania život
nej úrovne ľudu i posilňovanie ce
lého
socialistického spoločenstva
tieto budovateľské i výchovné úlohy
plniť i v našich školách.
Neustále pôsobiť na rozum i srdcia
žiakov, študentov, aby dôkladne chá
pali celospoločenské ciele a dobrým
učením i činnosťou v spoločenských
organizáciách, v bydliskách, v rámci
letnej aktivity mládeže pridali ru
ky k splneniu úloh.

Na

počesť

35.

riaditeľa ZDŠ Lipt. Ján,
Pavoí Búlik, zást. riaditeľa ZDŠ Lipt.
Kríž, Dana Ontková, učiteľka I. ZDŠ
L. Mikuláš, Rudolf Lehotský, učiteľ II.
ZDŠ L, Mikuláš, Katarína Hrnčiariková,
učiteľka III. ZDŠ Lipt. Mikuláš, Bo
KrajCí, zást.

žena Bruncková, uč. ZDŠ Nábrežie A,
Lipt. Mikuláš, Karol Boráň, učiteľ ZDŠ
4. apríla. Lipt. Mikuláš, Božena Mi
chalovičovä, učiteľka ZDŠ 4. apríla,
Lipt. Mikuláš, Viera Lukáčová, uči
teľka ZDŠ L. Mikuláš-Okoličné, Dari
na Štelmachová, učiteľka ZDŠ L. Mi
kuláš-Okoličné, Božena Lukáčová, u
čiteľka ZDŠ Líšková, Elena Buzáko
vá, učiteľka ZDŠ Lúčky, Anna Lutty
ová, učiteľka ZDŠ Part. Ľupča, Juraj
Málik, učiteľ I. ZDŠ Ružomberok,
Ľudmila Duková, učiteľka II. ZDŠ
Ružomberok Gabriela Diererová, u
čiteľka IV. ZDŠ Ružomberok, Mária

učiteľka IV. ZDŠ Ru
žomberok, Anna Bieleková, vychová
vateľka ŠD ZDŠ Rybárpole. Marta
Kočnerová, výchov. ŠD ZDŠ Ry
bárpole, Ivan Laučik, učiteľ ZDŠ NáGejdoŠová,

odovzdávania vyznamenaní a odmien na okresných oslavách Dňa
— tt—
Snímka: —tt—
učiteľov 1980.
Záber

z

učiteľom
Vyznamenaným
Naša spoločnosť vysoko hodnotí záslužnú prácu učiteľov. Hodne učiterľo\. tt
j učiteľov
x ..„ v
i
o
každoročne preHodne
berá najvyššie vyznamenania. Medzi
nich pribudli v tomto roku ďalší.
Vláda Slovenskej socialistickej republiky ku Dňu učiteľov 1980 udelila za dlhoročnú záslužnú prácu vo
výchove a vzdelávaní mládeže a za obetavú činnosť čestný titul.

Zaslúžilý školský pracovník
Márii Krajčuškovej,

skej inšpektorke pre
„
.,
Zaslúžilý učiteľ

okresnej škôl-

MŠ

zást., riaditeľa
ZDS, Liptovský Mikuláš.
...
J
,
. .
Minister
školstva SSR udelí
za prikladné plnenie úloh v socialistickej
výchove a vzdelávaní a za obetavú
verejnú činnost čestný titul;

Jarosiave Lackovej

,

Vzorný učiteľ
Márii Llovásnvpl
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„ŕMtPfkfi
S
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Stredoslovenský
výbor udelil

krajský

národný

Dakovný list S-KNV
,
,
Ružene Rilomskej, učiteľke
ZDS pri
UNZ v Ružomberku, Božene Iľanovskej, učitelke ZDS na ul. Cs. brigác
Mikuláš, Václavovi Holubovi,
ľľ
učiteľovi ZDS v Bobrovci.

Okresný výbor KSS a Okresný národný výbor v Liptovskom
udelili plaketu

MĽIi

Za zásluhy

o

výstavbu okresu

Márii Bartkovej, učitelke Važec, Samuelovi Belkovi, riaditeľovi ZŠ a
ZDŠ Kvačany, Elene Hrkľovej, učiteľke ZDŠ Líšková, Jánovi Pllcovi, u-

člteľovi ZDŠ na Hruboňovej ul. Ružomberok.
od QNV Qdboru školstva
S kom Mikuláši dostali:

v L i p t 0 v-

Pamätnú plaketu J. A. Komenského
_
Richard Beluš, profesor SPTŠ Lipt.
Mikuláš, Valéria Cimborová, učiteľka
ZDŠ Likavka, Jolana Chovancová, učiteľka ZDŠ L. Sliače, Adela Lacková, učiteľka ZDŠ Rbk.-Rybárpole, Anna Laldeková, učiteľka ZDŠ Rbk. —
Rybárpole, Zuzana Michalíkovä, učiteľka ZDŠ Važec, Jozef Multáň, učiteľ ZDŠ Liptovský Ján, Mária Procházková, učiteľka ZDŠ pri NsP Ružomberok.
Poc hvalné uznanie
od ONV — odboru školstva, Okresnej

škoIske] komisle a Okresného výboru
odbo rového zväzu nrJrnvntknw
skolpracovníkov 8lľnl
stva a vedy získalí
Elena Cončolová, detská sestra J-MŠ
K Z Lipt Mikulágj Ka tarína Erhardtová - riad. H. MŠ Lipt. Mikuláš, Zdena
Kľačková,t učiteľka
/vi f MŠ
v. .mLipt.• Hrádok,
r.
MŠ
PartiAnna Klimáčková, učiteľka
zánska Ľupča, Vikta Kubošková, uči
teľka I. MŠ SCP Ružomberok, Mária
Priesolová, riad. II. MŠ Lipt. Sliače,
Marta Šlauková, vychovávateľka Lipt.
Porúbka, Marta Komiňáková, učiteľka
ZŠ Demänová, Ľudovít Solčan, učiteľ
Ľgu Lipt. Mikuláš, Mária Barancová,
vychovávateľka ZDŠ Bobrovec, Milan
Mikušiak, učiteľ ZDŠ Bobrovec, Martin p B i a ch, učiteľ ZDŠ Hýbe, Viera

*

kavka, Magdaléna Sálusová, učiteľka
ZŠ Lipt. Lúžna, Viera Ondrušová, u
čiteľka ZŠ Lipt. Sliače, Alena Cánio
vá, učiteľka ZŠ Lipt. Lipt. Hrádok,
Leninova ul., Dana Zátková, vychová
vateľka ZDŠ Lipt. Hrádok. J. D. Matejovie, Silvla Lauková, učiteľka ZDŠ
Lipt. Hrádok, J. D. Matejovle, Ján

brežie A, Lipt. Mikuláš, Tatiana Lo
renčíková, učiteľka ZDŠ Nábrežie A
L. Mikuláš, Oliver Kozák, učiteľ ZDS
Východná, Peter Fogel, učiteľ ZDŠ
Lipt. Kokava, Boris Vacek, učiteľ ZDS
L. Teplá, Mária Sirotiaková, učiteľka
Važec, Margita Hybenová, učiteľka
ZDŠ Važec, Viera Kaincová, prof. SOU
Lipt. Mikuláš, Ladislav Ondrejka,
prof. SOU L. Mikuláš, RNDr. Dárius
Mišura, prof. Gymnázium Ružoraberok, Ján Duda, prof. SPŠE Lipt. Hrá
dok, Vladimír Vrlík, prof. SPSE L. Hrá
dok, Alena Kseňáková, prof. SPŠS
Ružomberok, Jiľina Krobathová, prof.
SPŠS Ružomberok, Peter Žeíeznfk,
prof. SLTŠ Lipt. Hrádok, Ing. Jozef
Zbortek, prof. SPŤŠ Lipt. Mikuláš,
Ing. Eduard Podhorányi, prof. SPTŠ
Lipt. Mikuláš, Ján Ferianc, POU Lipt.
Mikuláš, Ján Grílus, učiteľ POU Lipt.
Milina Komaňáková metodlCka 0PgS Ll P Mikuláš, Jozef Kna
Va - Stolár OTMS Lipt. Mikuláš, Na

t

tfiUa 2 iaková účtovníčka SLTŠ Lipt.

Hrádok, Alžbeta Bohušová, SOR OŠ
ONV Lipt. Mikuláš, Anna Droppová,
SOR
OS ONV Liptovský Mikuláš,
Emília Moravčfková, kuchárka ŠJ MŠ
Alžbeta
kuchárka
Šalátová,
Iľanovo,_
Du 9nm horní/
Pro
My
Tnmlrnrá
ŠJ I. MŠ Ružomberok, Eva Tomlyová,
kuchárka ŠJ I. ZDŠ Ružomberok.
Naša KSC a spoločnosť ocenila zá
služnú prácu pedagogických pracovníkov za kvalitnú výchovu, úspešné
vzdelávanie, realizovanie Projektu
novej československej výchovnovzdelávacej sústavy. Slová uznania, vďa
ky za vyznamenania sú motivujúcim
činiteľom pre ďalšiu statočnú prácu,
Učitelia tejto epochy svoju historickú
RedlkCia
SPl " Ía!
Č-l

T

T

30 rokov školských družín
tomto roku si pripomíname tridsiate výročie založenia školských
družín a školských klubov ako zariadení našich škôl na plnenie výchovných úloh. Školské družiny v
čase mimo vyučovania zabezpečujú
výchovu detí základnej školy, ktorých obaja rodičia sú zamestnaní a
obaja plnia úlohy na pracovisku, alebo rodina je sociálnym prípadom
(zanedbaná výchova, neúplná rodina
a pod.) V roč. 5.-9. túto úlohu preberajú školské kluby, Takéto poslanie školskej družiny a školského kluhu naznačuje, že majú nahradiť detom počas pobytu domáce a rodinné
prostredie, preto aj ich činnosť je
zameraná na tri zložky: príprava na
vyučovanie (didaktická stránka), výchovná zložka a rekreačná časť.
Fríprava na vyučovanie je veľmi
dôležitá zložka činnosti družiny. V
našom školstve prebieha proces ohsahovej prestavby, ktorá do značnej
miery eliminuje možnosť pomôcť detom zo strany rodičov. Môžu tak urobit len tí, ktorí poznajú ciele, obsah
i metódy novej koncepcie, a na to sú
najpovolanejšie vychovávateľky škôlských družín, ktoré absolvovali školenie o prestavbe a osvojili si zäklady výučby v roč. 1. —4. základnej školy po stránke obsahovej i metodickej.
Príprava žiakov na vyučovanie je
súčasťou rozumovej výchovy. Rozvoj
rozumových a poznávacích schopností žiakov sa uskutočňuje aj inými formami a metódami, najbežnejšie sa to
deje zaujímavou formou didaktických
hier, najmä pokiaľ ide o rozvoj matematických a jazykových schopností žiakov.
V školskej družine je široká páleta možnosti vo výchovách rôzneho
druhu, už či je to výchova estetická
s rôznymi jej zložkami (výtvarná,
hudobná, rytmicko-pohybová atď.),
ktoré sa môžu uskutočňovať aj fortnou záujmovej činosti a súťaží. Dôležité miesto tu zaujíma výchova
svetonázorová, vlastenecká a vlastivedná. Výchovou k proletárskemu inV

ternacionalizmu a socialistickému
vlastenectvu, mravnou výchovou i
družiny prispievajú k formovaniu so-

Tajomník

OV KSS

cialistického človeka v rámci vý
chovnovzdelávacieho procesu školy,
V školskej družine má svoje miesto
aj výchova dopravná, branná, proti
požiarna, výchova k ochrane priro
dy a životného prostredia. Veľmi vý
znamná v upevňovaní zdravia žiakov
je rekreačná časť, ktorá sa uskutoč
ňuje vonku, čí už organizovanou te
lesnou výchovou alebo spontánnym
zamestnaním žiakov.
Školská družina 1 školský klub
svojou náplňou činnosti majú veľké
možnosti výchovného pôsobenia na
žiakov a zabezpečenia ich rozvoja
duševných i telesných schopností,
Ide len o to, aby si vychovávateľky
dobre osvojili a poznali ciele, obsah
i metódy výchovnej činnosti. Najlep
šim ukazovateľom kvality práce družiny je okolnosť, ako dlho deti po
vyučovaní v družine zostávajú,
Treba sa zmieniť tiež o tom, že sú
dobré skúsenosti s výchovou cigán
skych detí v osobitnom oddelení
školskej družiny pri Základnej škole
na Revolučnom nám. 28 v Ružom
berku.
Venujme teraz pozornosť niekto
rým skutočnostiam súvisiacim so
školskými družinami. Školské druži
ny v našom okrese zaznamenali v po
sledných rokoch značný kvalitatívny
rast. Dnes máme 137 oddelení so 135
vychovávateľkami a vychovávateľmi,
jeden školský klub s jedným oddele
ním. Školské družiny sú už pri všet
kých neplnoorganizovaných školách
a len dve plnoorganizované sú bez
družiny. Jedna družina má celoden
nú starostlivosť. Kvalitatívny rast nie
je však sledovaný aj kvalitatívnou
stránkou, tu nám ešte mnoho chýba,
Predovšetkým je to materiálne a
priestorové vybavenie školských dru
žín. Neúmerné množstvo oddelení ne
má svoje účelové miestnosti, sú u
míestnené v učebniach, čo možno po
kladat len za provizorné a prechod
né riešenie, pretože zle vplýva na
psychiku detí, ak aj odpoludnie trä
via v tej istej miestnosti, v ktorej sa
učili dopoludnia,
Po každej stránke zabezpečenia ús
pešnej výchovnej činnosti v škol-

Dušan JanloviG pri slávnostnom prejave.

ských družinách v rámci okresu ča
ká nás ešte hodne vykonať, aby deti
rady chodili do družiny a čo je naj
dôležitejšie: aby sa tu dobre cítili!
Musí tu byť však súhra všetkých
faktorov, ktoré to podmieňujú: už či
ide o kádrové zabezpečenie, priesto
rové a materiálne vybavenie, meto
dickú pomoc a zvlášť, aby skladba
výchovnej činnosti zodpovedala a vy
hovovala detskej psychike, podporo
vala ich všestranný rozvoj a podiel
školských družín na výchove socia
listického človeka stal sa stálym a
nezbytným činiteľom i v budúcnosti.
M.

Kokavec

ved. ped. odd. OŠ—ONV

aníctvo je odpradávna najťažším,
ale zároveň i čestným povolaním.
Z toho poňatia vzniklo i známe
„Ja som baník — kto je viac“. Ba
níci ťažia nielen uhlie, ktoré je jed
ným z najdôležitejších energetických
zdrojov, ale i drahé kovy a rudy, ne
rastné bohatstvo, ktoré patrí k vý
znamným zdrojom nášho národn,ého
hospodárstva. Je základom nášho
priemyslu i ďalšieho rozvoja našej
socialistickej spoločnosti, kultúrnej a
životnej úrovne nášho ľudu. Preto sa
aj dnes venuje tomuto odvetviu a je
ho povolaniam zvýšená pozornosť.
Bez baníctva a energetiky nevedeli
by sme si dnešný život ani predsta

B

viť.

súvislosti s rozvojom baníctva a
ťažby palivovo-energetických a suroV

BANÍCTVO

čestné povolanie
vínových zdrojov vystupuje však do
popredia i získavanie a rozmiestňo
vanie dorastu do baníckych profesií
a povolaní. A tak ako rastie ťažba
týchto surovín, zvyšujú sa i rozpisy
potreby kvalifikovaných banských
kádrov.
V našom okrese dostali sme toho
to roku za úlohu získať pre baníctvo
41 žiakov. Vydaná bola tiež výzva
Vlády ČSSR k základným školám pod
názvom „Každá škola pre baníctvo
najmenej jedného žiaka“. V zmysle
nej rozvinuli sme na našich školách
socialistickú súťaž zameranú na spl
nenie tejto náročne], ale splniteľnej
úlohy. Po sedemmesačnej práci sme
k 10. 4. 1980 zaznamenali 70 pere.
plnenie tejto úlohy. K tomuto dňu 18
z 36 základných škôl nášho okresu
získalo pre baníctvo 28 žiakov. To
znamená, že do celkového splnenia
úlohy chýba ešte 13 žiakov. Pri je]
doterajšom plnení si najlepšie počí
najú ZDŠ Lúčky, Bobrovec a Rybár
pole, kde už získali pi 3 žiakov, Li
kavka, Lipt. Osada a 1. ZDS Ružom
berok. získali po 2 žiakov a na ďal
ších 12 školách po 1 žiakovi. Za tú
to priekopnícku prácu vyslovujeme
im srdečné poďakovanie a žiadame,
aby ich nasledovali aj ďalšie školy,
ktoré zatiaľ nezískali pre baníctvo
ani jedného žiaka.
Tibor Trunkvaltor,

Za vyššiu úroveň pracovnej výchovy
Pod heslom — Vyššou kvalitou pra
covnej výchovy prispejeme k formo
vaniu mládeže pre život a prácu v

rozvinutej socialistickej spoločnosti
— konala sa dňa 12. marca t. r. v
Kultúrnom dome BZVIL — Rybárpo
le celookresná konferencia o pra
covne] výchove na materských a zá
kladných školách nášho okresu.
Konferenciou sme nadviazali na ce
loštátnu konferenciu o pracovne] vý
chove, ktorá sa uskutočnila koncom
novembra minulého roku v Poprade.
V zmysle jej záverov naša okresná
konferencia prehodnotila doterajšie
výsledky i pretrvávajúce nedostatky
v oblasti pracovne] výchovy na na
šich školách a prijala súborné opat
renia pre ďalšie obdobie.
Význam výchovnej práce školy v
tomto smere podčiarkol a] XV. zjazd
KSC. „Budeme naďalej rozvíjať vý
chovu k uvedomelému, socialistické
mu vzťahu k práci. Socialistický člo
vek sa formuje tam, kde vyrastá, kde
sa učí a pracuje“. To sú slová, kto
rými sa závery zjazdu naše] strany
obracajú i na školu a v rámci ne] i
na učiteľov. Preto je nutné, aby sme
ešte viacej ako doteraz zvýraznili mo
menty pracovnej výchovy a využili
všetky možnosti, ktoré nám dávajú
jednotlivé vyučovacie predmety.
A ak platí, že učiteľ je hlavným,
rozhodujúcim činiteľom v celom vý
chovno-vzdelávacom procese na ško
le, platí toto dvojnásobne pri pra
covne] výchove. Musíme si lepšie u
vedomiť, v čom a ako sa zmenili dnes
podmienky rastu a výchovy mládeže
a zaujať kladný, žičlivý postoj k o
tázkam socialistickej pracovne] vý
chovy.
Musíme si uvedomiť, že dnes je iná
doba, ako keď rástla stredná a star
šia generácia nás učiteľov. Vtedy sa
hlavná časť pracovne] výchovy mlá
deže uskutočňovala cez rodinu. Len
sa rozpamätajme, ako nás, deti ro
botníkov. a hlavne roľníkov, už od
malička priberali do roboty. Ako sme
si za pomoci rodičov a starších sú
rodencov už od včasnej mladosti o

pri pracovnej výchove plne nezvlád
la, mohlo by sa stať, že sa mládeži
dostane menej účinnej prípravy k
práci, vyrastala by bez styku s ňou,
čo by malo škodlivý dopad na je] in
telektuálny, politický a mravný vývoj.
Uvedomujeme si, že stará pracovná
výchova, ako ju zabezpečovala rodi
na, mala chyby a nedostatky, určitú
pozitívnu funkciu však plnila, lebo
pri vývoji mladého človeka vzniká o
veľa viac škôd vtedy, ak sa mu ne
poskytne vôbec nijaká pracovná vý
chova.

Dnes teda namiesto rodiny stáva
sa škola hlavrtým miestom a činite
ľom pre zabezpečenie sústavne] pra
covne] výchovy mládeže. A v tejto
nove] roli musí sa škola starať aj o
to, aby sa zo súčasnej rodiny, rodin
ného života celkom nevyträcali prv
ky pracovne] výchovy detí — aspoň
tie, čo do rodiny patria a vždy patriť
budú.

Súčasný život pri plne] pracovnej
a sociálne] istote a pri vysokej život
ne] úrovni obyvateľstva neprináša pre
oblasť výchovy vždy len samé klady,
ale a] mnohé problémy, ťažkosti a
protirečenia, ktoré treba aktívne a
Formovanie
pohotové prekonávať.
mladého človeka v nových podmien
kach môže byť v určitých smeroch
dokonca obťažnejšie a zložitejšie ako
predtým, Najmä v oblasti pracovnej
a mravnej výchovy, prenikajú do ro
dín aj mnohé socializmu cudzie a
škodlivé postoje a predsudky kon
zumného a spotrebiteľského spôsobu
života. Malomeštiacke postoje a pred
sudky voči práci, najmä telesnej, voči
robotníckym povolaniam
ustupujú
len pomaly a Často sa ešte šíria z
tradičného prostredia malomeštiac
kych skupín obyvateľstva aj do pro
stredia robotníckych rodín. Pod ta
kýmto vplyvom sa v mnohých našich
rodinách deti oslobodzujú už nielen
od práce výrobnej, ale i od každo
denných domácich prác a prác osob
ných. Mnohí rodičia doslova poslu
hujú svojím deťom, pritom si však

neuvedomujú, ako im tým škodia.
Rovnako im škodia, ak ich pri voľbe
povolania bezmyšlienkovite tlačia za
každú cenu preč od práce v závode,
na poliach, preč od robotníckych po
volaní, Musíme preto cez sústavnú
pedagogickú propagandu medzi ro
dičmi zabezpečovať, aby sa rodina
viac podieľala na všestrannej výcho
ve detí a neprestávala’ plniť svoje
poslanie ani pri pracovne] výchove
detí. Práve z absencie sústavnej pra
covne] výchovy na školách a z ne

dostatku účinnej pedagogickej pro
pagandy medzi rodičmi vznikajú, na
še hlavné výchovné problémy a ťaž
kosti pri profesijnej orientácii mlá
deže.

.

škole je hlavný učiteľ a jeho
celkový postoj ku pracovnej výcho
ve. Nejde tu len o učiteľa pracovné
ho vyučovania, ale všetkých pedago
gických pracovníkov bez výnimky. V
každom vyučovacom predmete možno
k pracovne] výchove prispieť, rovna
ko a] k dobre] profesionálne] orien
tácii. Učiteľ s kladným postojom k
pracovne] výchove dokáže oveľa ob
jektívnejšie a všestrannejšie posu
dzovať a hodnotiť a] svojich žiakov.
Nebude uprednostňovať len tých, čo
vynikajú teoretickými vedomosťami a
tieto vedia pohotovo reprodukovať,
ale a] ďalších, tvoriacich oveľa väč
šie percento, ktorí chcú a dokážu
vyjadriť viac svojimi rukami, prácou,
ktorí síce nevedia tak pohotovo me
morovať, vedia však. osvojené poznat
ky výužívať v práci.
V

Pri pracovnej výchove, ako pri vý
chove vôbec, je najvýraznejšou vý
chovnou metódou príklad učiteľa. U
čiteľ nevychováva len keď hovorí,
keď úmyselne na žiakov pôsobí. Vy
chováva aj neúmyselne, celkovým
spôsobom svojho života a správania.
Olohy profesijnej orientácie je
možné riešiť len v spolupráci škôl, a
to a] materských, so závodmi, s ich
straníckymi, odborárskymi a mládež

níckymi organizáciami.
(Pokračov. na

8.

str.)

svojovall nielen patričné pracovné
vedomosti a zručnosti, ale aj prísluš
né mravné postoje a vlastnosti, ako
je úcta k práci, povolaniu, usilov
nosť, pracovitosť, vytrvalosť, discipli
novanosť a podobne.

Hoci to nebolo ani lak dávno, po
mery sa podstatne zmenili. V dôsled
ku socialistickej industrializácie a
kolektivizácie poľnohospodárstva sa
výrobná práca z rodiny, z bezpro
stredného rodinného života takmer

vytratila. To znamená, že rodina už
nemusí a ani nemôže organizovať
pracovnú výchovu detí tak. ako to
robila v minulosti. Namiesto nej mu
sí zabezpečovať pracovnú výchovu
škola ako základná a rozhodujúca
verejná výchovná ustanovizeň.
Ak by škola túto zvýšenú funkciu

Záber z okresnej konferencie

o

pracovnej výchove

v

Ružomberku-Rybárpoli.
Snímka: — jk—

oslobodzovacie
na
Spomienky
boje
silne] paľby z boku, čo spomalilo náš
a míhometne] prestrelke. Bol kľud a
postup, až kým naši mínometčíci od
pokoj ako pred útokom,
por neprekonali. Ešte doobeda Nemci
Niekedy koncom marca sa brigáda pred nami ustúpili, obsadili sme vý
šinu a pred nami v údolí sme uvide
presunula do Jamníka na ostrú strel
nicu. Počas cvičení sme boli „preli Trstené, Bobrovec a vpravo Jalovec.
streľovaní“, čo mladí vojaci ešte ne- V ten deň sme sa už ďalej nedostali.
Prežili sme tu nepríjemnú daždivú
prežili. Odtiaľ sme sa premiestnili do
Žiaru, ktorý sa stal východiskom pre noc.
Na druhý deň ráno sme pokračo
posledný útok na mesto,
vali v útoku na Trstené. Pridelili nám
Moja rota mala za úlohu od Žiaru
voče.
postupovať do údolia potoka Mútnik a] protitankový kanón, ktorý mal po
Do Okoličného sme prišli vo večersmerom na kopec a ďalej na Trstené
stupovať za nami. Nemci už nekládli
ných hodinách a rozmiestnení sme a obsadiť južnú časť pri ceste sme
veľký odpor a zanedlho sme dedinu
boli na čiare Závažná Poruba, Okorujúcej do Mikuláša. Otok sa začal obsadili. Ranených sme sústredili do
ličné, Vitálišovce, Smrečany a Žiar. v piatok pred Veľkou nocou. V smere
jedného domu uprostred dediny. Keď
útoku striedali sa oráčiny s lúkami, že sme ich nemohli odsunúť, zane
Našou úlohou bolo v bojovej línii vystriedať príslušníkov I. Čs. brigády, terén bol úplne holý, bez prekážok dlho po obsadení dediny ich Nemci
a ešte pokrytý snehom. Do útoku sme
čo sme začali plniť ihneď vo večeraj s veliteľom druhej roty zajali. Na
ných hodinách, aby to nevzbudilo vyrazili ráno. Nemci boli zakopaní vyvýšenine vľavo od nás sa ešte dr
na konci pred nami a vľavo od nás
žali Maďari, ktorí nás mali ako na
pozornosť nepriateľa.
Prvá rota zaujala postavenie na výbolo nepriateľské guľometné hniez
dlani a všetko hlásili Nemcom. Moja
rota obsadila južný okra) dediny. Eš
chodnej lesnatej strane kóty Há] nad do. Spočiatku sme postupovali pomerne dobre, no keď sme došli asi
te sme sa nestačili ani zakopať, keď
VltäUšpvcami. V tých dňoch bojové
akcie utíchli, len ráno, na obed a ve- do polovice úbočia, dostali sme sa do
sa objavili dva nemecké tanky a za
nimi postupovali pešiaci. Zničili náš
liilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllillllllillllllllilllllllllllllllllllllllllill predsunutý guľomet a postupovali do
dediny, kde začalo horieť humno a
krokov predo mnou si vyhodil z hlav
Keď som sa vrátil v novembri 1944
prvý dom. Očakávali sme, že proti
tankom zasiahne náš kanón (neskôr
ne kontrolný náboj. Nebolo času na
zo SNP, vo vyšnej škole vo Vavrišosa zistilo, že sa do dediny nedostal),
ve bola ubytovaná elitná jednotka rozmýšľanie. So zdvihnutými rukami
no keď sa tak nestalo, ustúpili sme
nemeckých letcov. Dlho som rozmýš- som kráčal ako odsúdenec. Pri po
hľade do ústia hlavne som lámanou ku potoku a popri ňom do Jalovca.
ľal, ako sa začleniť do tohto prostredía. Bola obava, či nebudem po- nemčinou zo seba vysypal; „Nie som
(Pokračov. na 8. str.)
partizán, musím isť do Jamníka, mám
dozrivý a nedoplatím na to vlasttam ťažko chorú sestru.“ Major SS
ným životom. Zvíťazila odvaha. Začal
som s manželkou striedavo ubiť v
mi prudkým pohybom ruky dal zna
nižnej školskej budove. Bolo čo ro- menie, že môžem ísť ďalej. Len po
dlhšom čase som si zhlboka vydý
biť. Veličkovci boli ubytovaní v Harichovej chate v Račkovej doline. chol a zrýchlil krok. Keď som preBolo potrebné aj nám sa o nich stachádzal okolo strážnice, vyletela do
rať. Správa Potravného družstva, kde vzduchu aj táto budova. Veľkým ob
som bol účtovníkom, uvoľnila pre
lúkom ponad Podtureň, cez Žadovicu
okolo Petra, ponáhľal som sa do Vanich tovar v hodnote 186 000 Kčs.
Naša škola mala družbu s podob
Koncom januára, keď už delostre- vrišova, kde už netrpezlivo čakali nou školou v Darkovičkách na Opav
skú. Od prvého dňa družby bolo na
lecká paľba z východu doliehala k partizáni na výsledok prieskumu.
naše] škole rušno. Písali sa listy, ko
níčkári si vymieňali skúsenosti, žiaci
sa radili, ako najlepšie opísať svoju
obec, kraj. Učitelia si vymieňali pe
dagogické skúsenosti a učebné po
môcky. Vzájomne sa navštevovali žia
ci, ale aj ich rodičia.
Jedného dňa sme dostali list, v
Po krátkej inštruktáži vybrala sa
nám, spomínaná jednotka letcov sa
ktorom nám pisatelia oznámili, že
jednej noci v tichosti vytratila. Miesjedna čata do priestoru zdemolova
dvom ich spolužiačkam padol olec v
lo nich sa do školských budov a kulneho letiska, odkiaľ sa ešte stále o
túrneho domu nasťahovala partizán- zývali výbuchy. S pplk. Veličkom sme bojoch o Liptovský Mikuláš.
So všetkými žiakmi sme sa vybrali
ska jednotka pplk. Veličku. Veliteľ- sedeli v kuchyni. Po hodine sa z Pet
ra v rozvírenom snehu objavil tank. na Háj hľadať hrob Rudolfa Peknika,
ský štáb sa ubytoval v našej kuchyVeličko okamžite nariadil jednotke otca dievčat družobnej školy. Žiakov
ni, odkiaľ bol dobrý výhľad až do
Petra. Hovorili sme o spôsoboch boja bojovú pohotovosť. Obloky školských sme rozdelili tak, aby ani jeden hrob
neostal nepovšimnutý. Netrvalo dlho
fašistov, keď z letiska zahrmela pr- budov, ba aj kultúrneho domu sa pre
menili na strelnice, v ktorých čakali — jeden žiak hlásil: „Našiel som
vá mohutná detonácia. Naša budova
hrob pána Peknika.“ Hrob sme upra
sa zatriasla, obloky zarinčali, lustre
partizáni na povel: „Páľ!“ Qalekohľa
dom sme zistili, že sa neblíži tank,
sa zakolísali. Konštatovali sme, že sa
vili, ozdobili kvetmi a pri pamätní
ale auto, v ktorom sedia vojaci v ne- ku sme sa so žiakmi porozprávali o
fašisti lúčia s letiskom.
meckých uniformách. V poslednej bojoch na Háji.
Po krátkej porade som sa vybral
Našich žiakov dlho sprevádzal po
chvíli jeden z nich vstal a zamával
na prieskum cez letisko, smerom na
cit spokojnosti, že sa im podarilo
brigadírkou. Veliteľ hromovým hla
Jamnik. Z letiska sa neprestajne ozýsom velil: „Nestrieľať! V aute sede
nájsť miesto posledného odpočinku
vali detonácie. Padali budovy za bu1* partizáni, ktorí sa vracali z úspeš
pána Peknika a umožnili tak jeho
dovami. Približoval som sa k lesíku
ne i akcie v ukoristených nemeckých rodine postáť v tichom zadumaní pri
v Piatkové, keď z lesa vystúpil proti
hrobe ich najmilšieho, ktorý vlastnou
uniformách a s plnou aktovkou plä
mne major SS. Kráčal ráznym kronov letiska. Včasným zásahom bol krvou skropil stráne Hája v krutých
kom s natiahnutou pištoľou v ruke.
bojoch pri oslobodení nášho okresné
Uvedomil som si, že som chybil, že
zachránený podminovaný most a dia
ho mestá.
na Kaleníku.
nia bude považovať za partizána —
A. Lauf
A. Laut
vyzvedača — a je koniec. Niekoľko

Oslobodenie východnej časti Slovenska si vyžiadalo mnoho obetí, a
tak sa preriedili i rady nášho armádneho zboru. Na doplnenie stavov začali prijímať dobrovoľníkov. Z horného Liptova som bol aj ja spolu s
Peniažtekom a učiteľom Kropáčom z
Dovalova (tento neskôr padol nad
Kunerádom). Boli sme prezentovaní
5. marca 1945 v Poprade a pridelení
k 8. práporu IV. Čs. brigády do Le-

čer došlo k obapolne] delostreleckej

Jeden

víťazila odvalia

z

nich

Za vyššiu úroveň pracovnej výchovy
(Dokonč. zo 6. str.)

Aktuálne
profesijnej
problémy
orientácie mládeže si musia vynútiť,
aby nielen učitelia, ale aj závody bo
li zainteresované na pravidelne] spo
lupráci so školami. Rozhodne nebu
de stačiť, ako to ešte aj dnes prak
tizujú niektoré závody, že vyšlú raz
do roka na školy náborového pra
covníka, aby získali pre podnik žia
kov končiacich školskú dochádzku.
Ťažko sa potom žiaci získavajú, keď
nepoznajú závod ani prácu v ňom.
Celá naša spoločnosť usiluje

o

rých

lejšie tempo rozvoja rozvinutej so
cialistickej spoločnosti. Naše obdo
bie, ktoré prežívame v tvorivej práci

Spomienky na

oslobodzovacie boje
(Dokonč. zo 7. str.)

druhej strane cez Bobrovec tiež
útočili nemecké tanky, ale do Jalovca
sa nedostali. Naši ich zničili, a tak
si udržali získané pozície. Tým o
hrozlli postavenie Nemcov pri Miku
láši. Ti pod tlakom našmh z Mikulá
ša ustúpili a 4. apríla Cs. brigáda o
slobodila mesto. Pre nás, čo sme
mesto poznali aj predtým, to bol
smutný pohľad. Všade boli smeti, o
padaná omietka, tehly a rozbité sklo
z poškodených domov. Len ľudí bolo
málo vidieť. A vtedy som si spome
nul, aké to bolo ešte nedávno pekné
a pokojné mesto. Učitelia horného
Liptova vo feriälne dni temer každý
štvrtok sem prichádzali. Stretávali
sme sa v Tranosciuse a hovorili o
situácii na frontoch a udalostiach do

pre naplnenie záverov XV. zjazdu
KSČ, pre naplnenie úloh šiestej päťročnice a v našej školskej oblasti pre
splnenie uznesenia ÚV KSČ z roku
1976 o rozvoji a projekte nove] česvýchovno-vzdelávace]
koslovenskej
sústavy, kladie vysoké nároky na rozvoj osobnosti. Socializmus už svojou
existenciou vytvára podmienky formovania človeka nového typu. Ide
nám o to, aby sa aj prostredníctvom
pedagogicko-výchovnej práce stala
mladá generácia neoddeliteľnou sú
časťou revolučných premien, ktor,é v
naše) spoločnosti prebiehajú. Pre za
členenie mládeže do života socialis
tickej spoločnosti má rozhodujúci
význam škola. Význam vzdelania v
živote spoločnosti a jednotlivca ras
tie výraznejšie ako všetky ostatné
hodnoty.
konštatujeme, že sme urobili
krok vpred a dosiahli sme určité
kladné výsledky v pracovnej výcho
ve ako celku, musíme otvorene priznať, že v ne] máme i veľké rezervy.
Popri statočných učiteľoch, ktorí zaAk

Co

stačilo vedieť

a

poznať včera,

nietene pracujú v tejto oblasti a dosahujú úspešné výsledky, sú učitelia
i riaditelia škôl, ktorí by sa mali
viac zamýšľať nad vlastnou prácou,
svojím vzťahom k pracovnej výcho
ve, vyvodiť pre seba, svoju triedu,
svoju školu závery, ktoré by v naj
kratšom období dostali pracovnú vý
chovu na to miesto, aké jej patrí,
I-
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Odovzdávanie diplomov vítazom okres
ného kola matematickej olympiády.

zajtra už bude málo

Po

ma.
Náš prápor sa

zdržal v meste v
priestore stanice až do budúceho dňa,
kedy sme dostali príkaz postupovať
ďalej na západ. Cez Liskovú a Ru
žomberok sme došli až do Hubovej,
kde sme prenocovali. Na druhý deň
ráno sme pokračovali v ceste sme
rom na Ľubochňu a potom hore do
linou. Asi po 10 km sme sa pustili
rovno hore na hrebeň Veľkej Fatry,
aby sme sa dostali do boku Nemcov,
ktorí sa uchýlili pri Kraľovanoch.
Bol to veľmi ťažký a namáhavý vý
stup, lebo v hore bolo ešte mnoho
snehu a niesli sme so sebou ťažké
guľomety, mínomety a všetko streli
vo. Na hrebeni Veľkej Fatry sme sa
stretli s rumunskými vojakmi, ktorí
odvtedy až do skončenia vojny boli
našimi susedmi na ľavom krídle.
J. Trcka

Pionieri už plnia úlohy

januári t. r. naši pionieri na okresnom novoročnom stretnutí s predstaviteľmi štátnych a straníckych orgánov nášho okresu odovzdali vedúcemu tajomníkovi OV KSS Jánovi Michalovičovi svoj smelý socialistický
záväzok na počesť 35. výročia oslohodenia a zaviazali sa pri zveľaďo
vaní odpracovať 62 421 brigádnických
hodín, pri pomoci poľnohospodárstvu
116 885 hodín, predsavzali si nazbierať vyše 150 tisíc kg starého šrotu,
96 190 kg papiera, 20 tisíc kg tpxtllu,
viac ako 4000 kg liečivých rastlín,
V

8760 kg lesných plodov a vyše 2400

kg iných surovín. Tiež sa zaviazali

vysadiť skoro 11 tisíc lesných stromkov, okrasných kríkov a ruží.

Predpokladaná hodnota záväzku je
takmer milión korún.
nielen záväzkovým hnutím chcú
pionieri nášho okresu pozdraviť toto
výročie. Všetky pionierske skupiny
nášho okresu sa zapojili do súťaže „O
putovnú štandardu OV SZPB“ a v
rámci tejto súťaže už plnia tieto úNo

l0

—

jjy.

—

zúčastňujú sa besied s členmi
SZPB a príslušníkmi odboja
hodnotnými materiálmi dopĺňajú

~
—

izby revolučných tradícií

,

á, ‘

dzok po Partizánskych cestách
zakladajú partizánske vatry, kde

vystupujú s hodnotným kultúrnym
programom
~
filmové predstavenia s
favstevuju
tematikou oslobodzovacieho hnu
tla v nase J vlastl
— taktiež sa zúčastňujú besied o
prečítaných knihách s touto téma
tikou
,
,
.
~ ponadaju
sa rôzne ,literárne
su
taž„G ’.
n tenu' Oslobodenie
?,
nasej vlasti, II. svetová vojna
— zriaďujú nové kútiky revolučných
tradícií (alebo izby) na tých plo
nierskych skupinách, kde nie sú
zriadené
_ starajú sa o pomníky a pamätné
tabule
v„
ráumj timuroyskeho hnutiaa na
po
vštevujú účastníkov odboja
skytujú im dlhodobú pozornosť.
Aktivita pionierskych skupín sa vy
hodnotí v máji pri oslavách 35. výro
čia oslobodenia naše] vlasti, na základe splnených úloh, podľa vyhlá
sených kritérií tejto súťaže.
—
dm—
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