
 
 Zaloţená bola v júli 1947 a slávnostne otvorená 7. septembra 1947. 

Umiestená bola v dome s číslom 165. Mala 3 učebne, zborovňu, malý 

kabinet a byt pre riaditeľa. Otváracie slávnosti začali bohosluţbou, 

pokračovali posvätením školských priestoroch. Potom nasledovali uvítacie 

príhovory hostí a riaditeľa školy. Slávnosť bola ukončená spevom piesne 

„Kto za pravdu horí“ a pohostením. 

 Prví učitelia: Eva Bölónyiová, Štefan Michalka, Oľga Breznoščáková, Ján 

Dráč. 

 Medzi vybavenie vtedajšej školy patrili napr. teplomery, v kaţdej 

miestnosti dve 100 W ţiarovky, ako aj pľuvatká a iné. 

 Vysvedčenia z prvého školského roka sa odovzdávali v kostoloch po 

skončení slávnostných bohosluţieb. 

 

 Od roku 1967 mala škola 8 učební, zborovňu a kabinet. Boli rozmiestnené 

v 5 budovách po celej dedine. 

 V roku 1969 sa začala stavať budova novej školy 

(tej do ktorej dnes chodíme). Výstavba 

skončila v novembri 1973. Nová škola 

bola slávnostne otvorená 30. apríla 

1974. 

 

 

 

Zaujímavosti z histórie: 
 V minulosti ţiaci školy oslavovali rôzne sviatky, ako: narodeniny 

prezidenta, narodeniny a výročia úmrtia sovietskych vodcov, vojnové 

víťazstvá a iné. 

 Ţiaci školy sa zúčastňovali prvomájových 

sprievodov, spartakiád, brigád (v okolí školy, v obci 

a na poliach poľnohospodárskeho druţstva)  

 ţiacke ocenenia: stuţka alebo hviezdička „mladý 

budovateľ“ 

 rôzne krúţky: divadelný, tanečný, spevácky, telovýchovný, zdravotnícky, 

fotografický, strelecký, šikovné ruky, turistický, ... 

 recitátorské súťaţe: Puškinov pamätník, Kukučínova 

Revúca, Hviezdoslavov Kubín 

 olympiády, na ktorých boli ţiaci veľmi úspešní: fyzikálna, 

chemická, matematická, zemepisná, poznávanie rastlín, 

športová, dopravné značky, poţiarnici, ...  

 zbery: ţeleza, papiera, handier, skla; v 70. rokoch sa uskutočnili i zbery 

liečivých rastlín, slimákov, šípok, trniek, gaštanov a ďal. 

 Od roku 1958 ţiaci trávili väčšinu voľného času v „pionierskej 

klubovni“. Pod dozorom učiteľov sa tu mohli zabávať a tráviť voľný 

čas. 

 V školskom roku 1965/66 bol po prvýkrát v areály školy postavený 

vianočný stromček (s elektrickým osvetlením) zásluhou učiteľov 

Tancoša a Jarábka. 

 Niekedy sa ţiaci učili aj v sobotu, teda 6 dní v týţdni. V školskom roku 

1968/69 bolo vyučovanie skrátené len na 5 dní, tak ako to poznáme 

dnes! 

 V 90. rokoch pribudli nové predmety: anglický jazyk, náboţenstvo, 

práca s počítačom a ďal. 

 Od marca 2000 pravidelne vychádza Občasník sačurovských ţiakov 

nazvaný KVAPKA. 

 Základná škola v Sačurove mala aj takzvané „druţobné“ = spriatelené 

školy v Čechách, a to: ZŠ Ţďár nad Sázavou a ZŠ Veľká Bíteš. 

 

 

História názvov mojej školy:  

 od júla 1947 – Štátna obvodná meštianska škola 

v Sačurove 

 od roku 1953 – Osemročná stredná škola v Sačurove 

 od roku 1960 – Základná deväťročná škola v Sačurove 

 od roku 1990 – Základná škola v Sačurove 

 

Riaditelia ZŠ Sačurov:  

 Ján Dráč 

 Július Párkanyi 

 Jozef Kaša 

 Marko Koľ 

 Štefan Kajla 

 Ján Popaďák 

 Mária Kačurová 

 Marianna Bančanská (dnes) 


