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Naša poloha v Európe 

Naša poloha 

v Dubnici nad Váhom 



Dubnica nad Váhom 

leţí na strednom Povaţí            

v Ilavskej kotline. Biele Karpaty 

tvoria severozápadné 

ohraničenie a Stráţovská 

hornatina ju ohraničuje na 

juhovýchode.  

Pre rozvoj mesta je významné, 

ţe ním vedú dôleţité dopravné 

ťahy. 

Medzi najdôleţitejšie kultúrne 

pamiatky patrí barokový kostol 

sv. Jakuba, ranobarokový 

kaštieľ, renesančný kaštieľ, stĺp 

hanby a park J. B. Magina. 

Mesto má asi 26 000 

obyvateľov. 



Obľúbenými cieľmi turistov 

sú hrady a zámky v okolí 

(Vršatec, Trenčiansky hrad, 

Beckov, Súľov), ako aj 

ľudové stavby (Čičmany). 

Lákajú i Mojtín, Zliechov, 

Homôlka, kde je moţné 

venovať sa v zime 

lyţovaniu. 



ZŠ s MŠ Pod hájom 

nazývaná aj „päťka“              

– v čase, keď sa ZŠ v meste 

označovali číslom, bola 

poslednou, 5. ZŠ. Funguje 

od roku 1990.   

Nachádza sa na najnovšom         

a najväčšom sídlisku         

Pod hájom.  



Do priestorovej vybavenosti 

školy patria okrem kmeňových 

tried samostatné učebne 

prírodopisu, chémie, fyziky, 

hudobnej výchovy, etickej 

a náboţenskej výchovy, ako aj 

dve jazykové laboratóriá. 

Výučbu skvalitňujú dielne 

a učebňa technickej výchovy, 

videoučebňa, projektová učebňa 

i 3 počítačové učebne.  



Na školskú činnosť            

i mimoškolské aktivity    

pre ţiakov i dospelých 

slúţia dve telocvične. 
 

Na športové účely sa 

vyuţíva aj chodba 

spájajúca oba pavilóny.  
 

Naša škola má najväčšiu 

školskú jedáleň v meste. 

 



K úspešnému priebehu 

výchovno-vzdelávacieho 

procesu slúţi ročníková 

učebňa. Konajú sa tu 

rôzne akcie, kde mávajú 

vystúpenia naši ţiaci, ale 

konajú sa tu i výstavy a 

iné podujatia. 



Priestrannosť chodieb školy 

dáva priestor na prezentáciu 

prác ţiakov a dotvára 

prostredie formujúce deti. 

Na chodbách sú umiestnené 

i koše na separovaný zber  

a vo vstupnej chodbe na 

zber škodlivého odpadu – 

hlavne batérií.  



Od mája do augusta 2010 

prešla naša škola 

rozsiahlou 

rekonštrukciou. 

V priebehu 4 mesiacov 

bola uskutočnená výmena 

okien a dverí, zateplenie a 

izolácia strechy proti 

vlhkosti, vymaľovanie 

miestností, rekonštrukcia 

podláh i sociálnych 

zariadení, vybavenie 

novou výpočtovou 

technikou. 

  



Ţiaci materskej školy so svojimi 

učiteľkami uskutočňujú rôznorodé 

aktivity. Napríklad fašiangové 

oslavy, karneval, prezentáciu 

zdravej výţivy, rôzne besiedky. Uţ 

tu sa začína realizovať výučba 

nemeckého i anglického jazyka, 

čo tvorí výborný základ pre 

pokračovanie výučby cudzích 

jazykov na ZŠ uţ od 1. ročníka. 

http://zscentrum3dub.edupage.org/text1/?


Náš školský klub navštevuje 

okolo 160 detí, ktoré tu so 

svojimi vychovávateľkami 

zmysluplne trávia čas, kým sú 

rodičia v práci. Vychovávateľky 

ŠK sa s deťmi angaţujú             

v mnohých mimoškolských 

aktivitách.  

http://zscentrum3dub.edupage.org/text2/?


Veľmi vydarený býva uţ 

tradične októbrový Deň jablka. 

November by nebol tým, čím 

má byť pre mnohé deti bez 

Strašibálu. Za týmito akciami 

treba vidieť obetavú 

spoluprácu pedagógov, detí     

i rodičov. 

 



Nezabudnuteľný býva  

Mikuláš, ktorého              

sprevádzajú čerti a 

krásny anjel, ktorý 

pomáha s rozdávaním 

darčekov. Vydarený bol 

i Karneval na ľade. 



Našim prvákom zostali pekné 

spomienky na privítanie na  

DUTAFE. Tu takmer tradične 

oslavujú naši ţiaci aj Deň 

detí. Škola spolupracuje             

s mestom Dubnica nad 

Váhom, s ostatnými ZŠ,         

s CVČ, s environmentálnou 

skupinou DUB, a mnoţstvom 

ďalších verejných organizácií.  

 



Učitelia, ktorí sa 

zaujímajú o inovatívne 

formy vzdelávania 

sa pravidelne stretávajú 

vo svojom Klube 

Moderných učiteľov 

organizovanom 

koordinátorkou klubu p. 

učiteľkou Fejovou.  

Učitelia si vymieňajú 

skúsenosti s pouţívaním 

IKT, informujú sa 

navzájom o 

uţitočných  programoch, 

navzájom sa inšpirujú a 

povzbudzujú.        



Vo voľnom čase ţiaci navštevujú 

rôzne krúţky, napr. turistický, 

gymnastický, stolnotenisový, 

volejbalový, hádzanársky, 

jazykové, programovanie s 

Baltíkom, výtvarný, dramatický, 

šachový, strelecký krúţok 

a mnoho ďalších.  



Významnú úlohu v školskej 

i mimoškolskej činnosti zohráva 

priestor v areáli školy, ktorý 

tvorí veľká asfaltová plocha 

s atletickým oválom. V oblasti 

telesnej kultúry je významné 

organizovanie lyţiarskeho a 

plaveckého výcviku.  



Ţiaci našej školy dosahujú 

dlhodobo vynikajúce 

výsledky v športových 

hrách: 

 vo volejbale, 

 futbale, 

 v hádzanej, 

 v basketbale, 

 vo vybíjanej. 

Nemenej úspešní sú aj     

v atletike.  

Dlhodobo dosahujeme 

výborné výsledky v súťaţi 

druţstiev CO – mladý 

záchranár, kde sa 

pravidelne zúčastňujeme 

majstrovstiev Slovenska  

a umiestňujeme sa na 

popredných miestach. 

Radosť nám robia aj naše 

gymnastky. 



O mnohých športových úspechoch našich ţiakov 

vypovedá vitrína umiestnená vo vestibule školy. 



Výrazné úspechy a krásne 

umiestnenia majú naši ţiaci 

aj z majstrovstiev Slovenska, 

a to v stolnom tenise, 

atletike, futbale dievčat a 

mladších chlapcov. 
 

V rámci Trenčianskeho 

kraja sme získali  v školskom 

roku 2011/2012 vynikajúce 

2. miesto v športových 

súťaţiach!  

Naša úcta patrí aj všetkým 

pedagógom, ktorí sa našim 

reprezentantom s láskou 

obetavo venujú. 

 
 



Nové metódy projektového 

vyučovania vyţadujú prepojenosť 

školskej a mimoškolskej činnosti. To 

platí hlavne vo výučbe jazykov, ale     

i pri práci s počítačom s vyuţitím 

medzipredmetových vzťahov. 

Realizovali sa uţ viaceré vydarené 

projekty v rámci školy - Vedecká 

konferencia o vesmíre, Energia okolo 

nás, Deň Európy, celoročný projekt Aj 

dnes Pythagoras  ţije?, Deň 

matematiky a mnohé ďalšie.   



Realizujú sa však i projekty 

v rámci Slovenska a tieţ i 

medzinárodné projekty: 

• Šach na školách 

• Comenius – Mathematics 

does not know the borders – 

s cieľom ukázať ţiakom 

spoločné a rozdielne 

postupy,   vyuţívané na 

hodinách matematiky 

v krajinách SLOVENSKO, 

POĽSKO, ŠPANIELSKO, 

BULHARSKO a TURECKO 



V rámci etwinningového 

projektu spolupracovala pani 

učiteľka  Kačíková so 

spisovateľom Danielom 

Hevierom.  

Náš obdiv patrí i pani 

učiteľke Fejovej a ţiakom 

9.D, ktorých Spoločná 

experimentáreň   získala 

mimoriadnu cenu za najlepší 

technický projekt 

http://dcetwinning.blog.cz/
http://dcetwinning.blog.cz/
http://dcetwinning.blog.cz/
http://picasaweb.google.com/5zsdub/NajlepsiTechnickyProjekt


Naša škola sa zapája        

i do environmentálnych 

projektov a v projekte 

Separuješ, pozbieraš –  

na Zem sa tak usmievaš 

obsadila krásne 2. miesto 

v rámci Slovenska. Ţiaci  

si osvojili separovaný zber   

a rodiny sa zapojili do 

zberu ekopakov. Deň 

Zeme sa uţ tradične 

pripomína mimoriadne 

bohatou ponukou aktivít.   



 Mnohí ţiaci našej školy 

členmi detskej organizácie 

Fénix. DO Fénix je 

organizáciou, ktorá 

pripravuje deti na ţivot v 

spoločnosti a pomáha im 

napĺňať ich voľný čas 

zmysluplnou činnosťou.  

     V rámci činnosti tejto DO 

sa organizujú mnohé 

zaujímavé podujatia a 

akcie. Vďaka našej aktívnej 

činnosti sme si vyslúţili 

prijatie u prezidenta SR. 



Kaţdoročne sa organizuje 

exkurzia do Viedne, kde si 

ţiaci overujú svoje jazykové 

vedomosti v praxi. V rámci 

vyučovania prebieha 

korešpondencia s inými 

krajinami. Naši ţiaci získali 

prvé miesto v okresnom kole 

a štvrté miesto v krajskom 

kole olympiády v nemeckom 

jazyku. 



Na hodinách dejepisu 

kaţdoročne ţiaci 2. stupňa 

aplikujú svoje vedomosti    

a zručnosti pri prezentácii 

vlastnoručne vytvorených 

projektov predstavujúcich 

ţivot v rôznych historických 

obdobiach.  



Veľmi úspešní sú naši výtvarníci. 

Perfektne zabodovali v súťaţi 

Európa v škole a zaiste potešili  

i ceny v celoslovenskej výtvarnej 

súťaţi Veda a ja, v súťaţi Zelený 

svet, Vesmír očami detí Moje 

Slniečko, Radosť z Dúhy, 

Afrika mojimi očami a ďalších.     



Škola sa zapája do všetkých 

vedomostných a záujmovo-

umeleckých súťaţí: 
 

 Európa v škole Vv, 

 Európa v škole Lv, 

 Rozprávkové vretienko, 

 Šaliansky Maťko, 

 Hviezdoslavov Kubín, 

 geografická olympiáda,  

 Pytagoriáda, 

 jazykové olympiády, 

 matematická olympiáda, 

 fyzikálna olympiáda, 

 biblická olympiáda, 

 biologická olympiáda, 

 chemická olympiáda  

 informatická súťaţ iBobor a ďalšie.  
 

V hodnotení škôl Trenčianskeho 

kraja sme získali  v šk. r. 2011/2012 

krásne 5. miesto!  



Pre našich najmenších 

prváčikov býva pri zápise 

pripravené veľmi milé 

privítanie kultúrnym 

programom. 



Pre deviatakov sa v priestoroch 

našej školy uskutočnila zasa 

prezentácia stredných škôl       

z blízkeho okolia, ktorá im má 

pomôcť rozhodnúť sa o svojej 

budúcnosti.  



Prajeme všetkým, aby sa tu 

dobre cítili od MŠ, cez zápis 

do 1. ročníka aţ po rozlúčku 

deviatakov a aby čas preţitý 

na našej škole bol pre 

všetkých zmysluplný. Nech 

sa darí všetkým našim 

absolventom. 

© BK 


