Doslovný prepis ručne písanej obecnej kroniky:

Škol. rok 1937-38
Založenie školy
Štátna ľudová škola v Porúbke bola založená v r. 1937.
O túto školu sa jednalo už asi 25 rokov, až konečne sa prianie občanov uskutočnilo a obec
dostala svoju štátnu školu. Priškolená je i obec Nemcovce asi 1 km vzdialená. Predtým žiaci
navštevovali cirkevné školy v Hankovciach. Pri tejto škole boli zriadené 2 triedy a to jedna
trieda v Porúbke, druhá v Nemcovciach, dokiaľ nebude vystavená nová školská budova. Obce
zohnali 2 núdzové miestnosti v ktorých sa vyučuje. Niektorí neuvedomelí občania kládli dosť
veľký odpor proti novej škole, nemali dosť pochopenia pre vec. Pozerali na to veľmi kriticky
a nechceli posielať deti do tejto školy. Začiatky boli dosť ťažké, nebolo školského zariadenia,
ktoré sa pomaly schádzalo a potom občania nemcovskí neboli spokojný s výnosom, ktorým
bola škola zriadená.
Žiactvo
Na celej škole je 85 žiakov. V I. triede je 37 žiakov, táto trieda je v Porúbke. V II.
triede, ktorá je umiestnená v Nemcovciach, je 48 žiakov.
Začiatok šk. roku
Začiatok škol. r. 1937-38, započal sa v II. triede dňa 2. septembra. Vyučovanie zahájil
doc. učiteľ Jozef Karas, zo Zlatých Moraviec.
V I. triede sa začalo vyučovanie, až 6. IX. 1937, lebo do tých čias nebola učebňa upravená
k vyučovaniu. Vyučovanie zahájila doc. Emília Dušková, ktorá bola tiež poverená správou
školy.
14. september priniesol národu veľký žiaľ, a smútok. Zomrel náš predrahý tatíček
prezident- osloboditeľ, T. G. Masaryk.
19. IX. Smútočná tryzna za T. G. M.
Smutná zvesť prišla čoskoro i k nám. Na znamenie národného smútku bola zavesená
na škole čierna zástava. 19. IX. V nedeľu odpoludnia rozlúčili sa naše dietky i obyvatelia
s veľkým mŕtvym. Na dvore u obecného starostu bol vystavený obraz čierne zastrený a u neho
sa konala smútočná tryzna. Deti z II. triedy zaspievali pieseň: „Anjel lásky“, ktorý zbor
dirigoval doč. učiteľ Jozef Karas. Potom žiaci z oboch tried prednášali smútočné básne.
Prednášku o význame tejto chvíle mala E. Dušková. Slávnosť bola zakončená hymnami. Ľudí
sa dostavil veľký počet, rovnež i hasičia v stejnokroji, ktorí držali čestnú stráž u obrazu
mŕtveho.
Zmena učiteľov
Dňa 1. októbra odišiel na vojnu dočasný učiteľ Jozef Karas. Na jeho miesto nastúpil
výp. učiteľ František Babka zo Slov. Lupči.
Slávnosť 28. X
Dňa 28. októbra bola usporiadaná slávnosť v I. triede. Zišli sa žiaci z oboch tried,
prišlo aj veľa obyvateľov, aby oslávili tento pamätný deň. Slávnosť bola zahájená piesňou :
„Hej Slováci“. Po nej nasledovali slávnostné básne a piesne žiactva. K zhromaždeným
prehovorila E. Dušková aj Fr. Babka, učitelia. Po prednáške zase nasledovali básne aj piesne
napr.: „Slovenčina moja“, „Kto si rodom Slovák“ a podobné. Na koniec boli zaspievané
hymny. Ľuďom aj deťom sa slávnosť veľmi páčila aj obrazy našich predných mužov boli
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ozdobené vencami, čo zvýšilo slávnostnú náladu zhromaždených. Keď deti odišli, ostali
občania ešte v škole a tam niektorí z nich si ešte pripomínali význam národného sviatku.
Detské divadelné predstavenie
Aby záujem občanov o školu sa zvýšil, nacvičila spr. E. Dušková detské divadlo.
Žiaci, ktorí boli vybraný z oboch tried sa asi za mesiac učili im prideleným úlohám. Keď
divadlo bolo nacvičené, usporiadalo sa v nedeľu dňa 7. XI. V miestnej krčme predstavenie.
Žiaci si sami spravili javisko, lebo mali o vec veľký záujem. Predstavenie navštívili občania
v hojnom počte a keby nebolo špatné počasie, mohla byť návšteva väčšia. Hrali sme: „Za
princeznú Slobodu“. Návštevníkom sa hra detí natoľko zapáčila, že si žiadajú, aby sa viac
razy dačo podobného urobilo. Čistý zisk príde na žiakovskú knižnicu.
Slávnosť vianočného stromčeka
Poslednú nedeľu pred Vianocami poriadali sme besiedku vianočného stromčeka. Už
čas pred tým si žiaci pripravili ozdoby na ruč. prácach a doniesli stromček. 19. XII.
odpoludnia zišli sa dietky aj rodičia, aby sa pokochali v zeleni a v žiare ozdobeného stromka.
Žiaci a žiačky prednášali vianočné básne a spievali vianočné koledy. Každý žiak, ktorý
prednášal, zažal si prskavku. Toto sa najviac deťom páčilo, lebo mnohé z nich dosiaľ také
niečo nevideli.
Hodžové oslavy 31. I. 1938
V predvečer 60. narodenín nášho min. predsedu Hodžu boli usporiadané oslavy
v oboch učebňách a to v obci Porúbka a v Nemcovciach. Oslave prítomní boli občania, hasiči,
mládež a škol. deti, ktoré aj predniesli oslavné básne a zaspievali vlastenecké piesne. Predslov
mali učitelia oboch obcí. Pred oslavou zapálili miestni hasiči na návrší vatry.
Polročné prázdniny
Polročné prázdniny t. roku trvali od 31. januára do 6. februára. Toto opatrenie letos sa
veľmi neosvedčilo, lebo nebolo snehu a deti ich nemohli dobre využiť. Ináč žiaci prišli zase
s novými silami do školy, ktorej sa nemohli dočkať.
Spomienka T. G. M. 6. III. 1938 a 7. III. 1938
Dňa 6. marca sa konali oslavy nášho prvého prezidenta T. G. Masaryka. Prvá trieda
mala oslavu v Porúbka a druhá v Nemcovciach. Dostavili sa miestny občania, hasiči a mládež.
Oslavy boli započaté piesňami. Potom žiaci prednášali básne, ktoré boli viacej smutného rázu,
poneváč už 88. narodením sa náš tatíček nedočkal. Raz sa vyslovil, žeby rád prežil aj 20.té
výročie našej samostatnosti. Ale svieca jeho života, ktorý bol vyplnený len prácou, dohorela
prv, ako si sám želal. Žiaci spievali tiež pieseň: Tečie voda, Juhoslovanskú hymnu, Tatíčku
starý náš a iné. Žiaci prvej triedy úvodom zaspievali: „Kdož jste boží bojovníci“, ktoráto
pieseň jasne vystihuje Masaryka, ako božího bojovníka. O mŕtvom Osloboditeľovi prehovorili
miestny učitelia. Slávnosti mali vážny a dôstojný ráz. Zakončené boli hymnami. Na druhý deň
7. III bolo ešte v prvej hodine vyučovacej spomenuté T. G. Masaryka a jeho práce pre štát.
Žiakovská samospráva
Obidve triedy majú tiež zavedenú žiakovskú samosprávu. V I. tr. sa činitelia najviac
starajú o čistotu a poriadok nielen triedy, ale aj o čistotu tela a šiat ostatných žiakov. Vždy raz
za čas sa dozorcovia menia, aby sa čím viacej žiakov vystriedalo. Majú aj školskú pokladnicu,
do ktorej si ukladajú peniaze. Vôbec si deti zvykajú sami rozhodovať a snažia, aby každý
jedinec sa podrobil duchu triedy a spoločnému usilovaniu o zlepšenie zdravotných pomerov
v triede.
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Stromková slávnosť 1. mája
1. máj bol venovaný spomienke našich ovocných a lesných stromov. Školská mládež
i občania sa zišli na školskom dvore, odtiaľ sa išlo sprievodom až ku mostu, smerom
k Harhaju, kde boli už vopred pripravené jamy pre stromky. Mládež školská i škole odrástla
spievala cestou národné piesne. Chlapci, ktorí išli vpredu niesli aj dve lipky a lopaty.
Obecenstvá sa dostavilo veľké množstvo, takže sprievod bol dlhý. Na lúke sa obecenstvo
a žiactvo postavilo do kruhu okolo vykopanej jamy.
Slávnosť bola zahájená piesňou: Ej, javor. Potom čítal miestny občan J. Šoltýs- Matis
prejav krajinského prezidenta. Poté nasledovali básne o stromoch, vtákoch i kvetoch a piesne.
Napr. sa spievalo: Zoťali brezu, Lesy lesy zelené, Sláviček, Nič nedbám, zelená sa bučina,
Červené jabĺčko a iné. Žiaci z I. triedy predviedli výstup o kvetinách so spevom. O význame
stromov prehovorila E. Dušková. Za spevu: Saďme, že saďme a básne boli obe lipy zasadené
žiakmi. Lipy si žiaci pomenovali podľa našich predných mužov. Nazvali je Masarykom
a Štefánikom. Pri najbližšej príležitosti zasadia aj tretiu Benešovu. Po zasadení líp previedol
so školskou mládežou sľub predseda miest. republ. dorastu Ján Hvišč. Slávnosť bola
ukončená hymnami.
O niečo pozdejšie ešte toho dňa usporiadal uč. Fr. Babka stromkovú slávnosť tiež
v Nemcovciach. Tam sa odbývala slávnosť v menšom rozsahu na škol. dvore. Miestne
obyvateľstvo sa dostavilo vo veľmi nepatrnom počte.
M. R. Štefánik 4. máj
Jubileum smrti M. R. Štefánika pripadlo t. r. na stredu, kedy mávame feriálny deň.
Školská oslava tedy sa konala o deň neskoršie v prvej vyučovacej hodine v oboch triedach.
Žiactvo zaspievalo niekoľko piesní a prednieslo básne. Predslov ku deťom mali triedni
učitelia.
Deň matiek
Dňa 15. mája usporiadala škol. mládež na školskom dvore deň matiek. Bolo veľmi
pekné počasie a dostavilo sa veľa občanov, ktorí prišli oceniť našu prácu. Po uvítaní občanov
miest. učiteľkou bola slávnosť zahájená piesňou: „Načos ma mamička vychovala“. Potom
nasledovali básne o matke a rodičoch a piesne. Žiactvo z II. tr. spievalo: Mať moja a V slzách
matička sedela. Žiaci z I. tr. predviedli výstup o mamičke so spevom, taktiež
i zdramatizovanú pieseň: Osirelo dieťa. Mnohých poslucháčov táto pieseň dojala až k slzám.
O význame dňa matiek prehovorila žiačka II. tr. M. Šoltýs- Matisová. Ku konci žiačky z I. tr.
predviedli národné tance so spevom, ktoré sa natoľko zapáčili, že je museli opakovať. Potom
zaspieval žiak Ján Antolík pieseň: Maminko, mámo, čím slávnosť bola ukončená.
28. máj E. Beneš
Dňa 28. mája v prvej vyučovacej hodine bolo spomenuté v každej triede nášho
prezidenta Ed. Beneša. Žiaci prednášali oslavné básne a spievali národ. vlastenecké piesne.
O Benešovi prehovorili triedny učitelia. Večer potom bola slávnosť aj pre občanov
s podobným programom.
Škol. inšpekcia
Dňa 23. mája navštívil tun. školu škol. inšpektor. Prvý ráz školu navštívil 26. X. 37.
Deň brannosti „majáles“
Dňa 23. júna usporiadalo žiactvo z oboch tried a blízkych hankovských škôl deň
brannosti. Žiactvo sa zišlo na obecných lúkach u rieky Topli, kde už čakalo obecenstvo
a obchodník s cukrovým. Žiactvo cvičilo, spievalo a tančilo. Medzitým boli aj žiacke výstupy
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a tanečky. Hrali mládenci z Kochanoviec. Všetkým sa detské výstupy páčili a poneváč bolo
pekné počasie, zúčastnilo sa veľa ľudí aj z okolitých obcí.
Škol. výlet
Časť žiactva II. triedy zúčastnila sa škol. výletu do Kružľovskej Huty, ktorý poriadal
uč. Fr. Babka. Žiactvo navštívilo sklárne a prezrelo si okolie. Týždeň sa vrátilo domov.
Koniec šk. roku
Školský rok sa skončil 26. júna. Žiactvu boli vydané škol. správy a po krátkom
rozhovore o celoročnej práci i prázdninách rozlúčilo sa so školou.

Škol. rok 1938-39
Začiatok škol. roku
Školský rok 1938-39 sa započal 1. septembra. Do školy je zapísaných 88 žiakov. V I.
triede je 40 ž. a v II. tr. 48 žiakov. Vyučovanie začala E. Dušková s oboma triedami. Dokiaľ
neprišiel triedny učiteľ II. triedy, vyučovalo sa striedavo polo denne.
Zmena v učit. zbore
Dňa 6. IX. ujal sa vyučovania v II. triede výp. uč. Antonín Jelínek, ktorý predtým
opustil prezenčnú vojenskú službu. Menovaný pochádza zo Zhoře z Moravy.
Reformy vo výučbe
Na tun. škole boli tohto roku zavedené niektoré reformy vo výučbe. Sú to najmä
Globálne čítanie v I. ročníku, diferenciácia, žiak. Samospráva, a čiastočné samoučenie
v reáliách.
14. IX. 1938
Vo výročný deň smrti T. G. Masaryka bolo spomenuté jeho smrti a odkazu, ktorý nám
zanechal. Pri tom boli zaspievané aj príležitostné piesne a básne. O význame dňa 14. IX.
prehovorili triedny učitelia. Ešte ani neuplynul mesiac september a už doľahli na našu vlasť
ťažké chvíle. Starý nepriateľ Nemec, chcel násilím vziať dedictvo našich otcov, vše čo nám je
toľko drahé. Dňa 25. IX. ešte v noci bola vyhlásená mobilizácia všetkých do 40 rokov.
Otcovia, naši statoční obranci sa lúčili so svojimi rodinami. Po celej dedine bol len samý plač.
Nikto nevedel, či sa vráti živý a zdravý.
Nasledovali dni očakávania, všade bolo ponuré ticho. Národ bol odhodlaný brániť sa do
posledného dychu.
Prišiel 7. október, deň v ktorý nás naši spojenci zradili ba priamo predali Nemcom. Čo
im záležalo na našej malej vlasti na našom národe? Zvíťazilo tu hrubé násilie proti
spravodlivosti. Opustení od všetkých v ktorých pomoc sme dúfali, museli sme dať naše
pohraničné pásma Nemcom, Poliakom a Maďarom. Kruté rany osudu dopadajú na náš národ.
On však dosiaľ žije, bude a musí žiť večne! Musí žiť, aby pomstil krivdy spáchané na nás!
Oslava 30. X.
Dňa 29. októbra konala sa školská oslava na pamäť oslobodenia. Žiactvo oboch tried
zaspievalo niekoľko slávnostných piesní, prednieslo oslavné veršíky. O význame 30. X. 1938
a 6. X. 1938 prehovorila k deťom E. Dušková. 30. X. v nedeľu odpol. konala sa v škole
slávnosť pre občanov. Dostavili sa aj žiaci. Program bol podobný ako pri školskej slávnosti.
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Po odchode uč. Emílie Duškovej, ktorá bola daná k dispozícii českej vláde, vystriedalo
sa niekoľko učiteľov. Dňa 10. januára boli na tunajšiu dvojtriednu št. ľud. školu menované
dve učiteľky: Blažena Buráňová, ktorá doteraz bola na št. ľud. škole v Kapušanoch a ktorá
bola poverená správou školy, Alžbeta Môťovská, doterajšia učiteľka v Kozárovciach. Obidve
ujali sa úradu. Do 23. I. vyučovalo sa tak, že žiaci sa striedali. V obci Porúbka bola trieda II.
a v obci Nemcovce I. V tento deň došlo k rozdeleniu, kedy žiaci obce Porúbky mali
navštevovať triedu v Porúbke a žiaci nemcovskí, triedu v Nemcovciach. V Nemcovciach sa i
tak stalo, ale Porúbska obec mala nedorozumenie. Je to totiž obec, kde prevláda náboženstvo
evanjelické. Pretože v tamojšej obci zostala učiteľka náboženstva evanjelického, občania
vyznania katolíckeho svoje deti neposielali od toho dňa deti k nej, ale ich prihlásili do rk. ľud.
školy v Hankovciach. Tento spor zatiaľ vyriešený nie je.
Divadelné predst. Žiakov z Nemcoviec
Žiaci I. triedy z Nemcoviec zahrali dňa 2. apríla 1939divadelné predstavenie- „Belinka
a sedem trpaslíkov“. Príprava išla veľmi hladko, nikde žiadnych prekážok.
22 osôb vedelo výborne svoje úlohy. Príprava oblekov pre trpaslíkov bola pričinením
pochopenia u ľudu dobrá a niektoré šaty boli požičané tunajšou uč.
Javisko a úprava jeho bola prevedená deťmi, ktoré s radosťou konali im milú prácu. Bolo
zahraté 4x, pretože miestnosť školy by naraz všetko nepojala. V nedeľu večer prišli i hostia:
z Kurimy, Kučína, Porúbky a Hankoviec. Vybralo sa 207 Kčs, po vyplatení réžií zostalo 152
Kčs, ktoré boli odovzdané miestnemu starostovi obce Chrobákovi, aby s nimi naložili
v prospech školy.
Stromková slávnosť 16. IV.
Dňa 16. IV. Usporiadali obidve triedy „ Stromkovú slávnosť“.
V Nemcovciach bol usporiadaný sprievod od školy pod Jakovú, kde v sobotu zasadili žiaci I.
triedy tri lipky a pri slávnosti sadená bola posledná lipka „ Slobody slovenskej“. Sprievod bol
veľmi pestrý, pretože jarné slniečko sprevádzalo krojované deti i mládež odrostlejšiu až na
miesto slávnosti.
Program bol dosť obsiahly:
1. „ Bože, čos ráčil“, zaspieval miestny spevokol.
2. „Naša jabloň“, recitoval Ján Chrobák, žiak III. odd.
3. „Jakú som si frajirečku“, „Zle mamičko“, spev žiakov.
4. Preslov učiteľky Blaž. Buráňovej.
5. „Čížičku, čížičku“, pohyby so spevom.
6. Národné piesne zaspievali žiaci I. triedy II.- IV. Odd.
7. „Lipka“, rec. Ján Pavluv, žiak IV. odd., pri čom lipku zasadia.
8. „Chlapci a vtáčky“, zborová rec. I. tr. I. a II. odd.
9. „Sadaj, slnko, sadaj“, žiaci II.- IV. odd.
10. Hymna
V Porúbke zráz sprievodu bol na šk. dvore, odkiaľ žiaci v trojstupe, prvá trojica niesla
slov. zástavu v ruke, ozdobená širokou dlhou slov. trikolórou a so stromčekom na pleci šli
k miestu slávnosti na „Dražiny“.
Program bol nasledovný:
1. Prečítanie prejavu kraj. Prezidenta.
2. Preslov učiteľky.
3. Básne: a) Deti a stromy.
b) Do zlatej slovenskej zeme.
4. Zasadenie slov. lipy.
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5. Pieseň: Lipa naša brána.
6. Sľub šk. mládeže.
7. Hej, Slováci.
Sprievod tam a späť spieval nár. piesne pochodové, väčšinou vzťahujúce sa k prírode.
Slávnosti sa zúčastnili všetci obyvatelia ev. vyznania, kat. sa len spred domov alebo
z okien dívali na sprievod.
Slávnosť upevnila občanov v slovenskom vlasteneckom cítení. Nevyskytol sa žiaden
rušivý moment.
Po slávnosti zahrali žiaci v triede dobre naučený a nacvičený divadelný výstup:
„Gombičky“, čo obecenstvo dobre zabavilo.
Prepustenie B. Buráňovej
Vláda Slovenského štátu št. zamest., ktorí nemali tun. príslušnosť, len Čechov,
prepustila zo služby. Preto aj sprav. uč. B. Buráňová do 30. IV. odišla domov na Moravu do
Brumova. Hoci len 4 mesiace pôsobila v Nemcovciach, deti ju oplakali, pán farár ich však
potešil.
Spom. na M. R. Štefánika
4. mája sme spomínali na nášho hrdinského generála M. R. Štefánika. Nezabúdajme
na jeho slová: „Obetovať sa za druhých, slúžiť až po samú smrť druhým. Ak by mne chcel
niekto pripisovať hrdinstvo, znesiem len toto“. „Zmyslom života je služba druhým“.
Hľa, koľko kresťanskej lásky v tej opravdu slovenskej Štefánikovej duši. Neoháňal sa
frázami kresťanstva, on kresťanstvo v sebe mal. Je to asi pravda, že tam kde niečo má byť,
a neni, o tom sa kričí. Kde to je, len sa s tým nechváli. Štefánik národ netriedil, nerozbíjal,
mal každého Slováka v srdci, preto aj dnes každý rodu verný Slovák spomína na Štefánika,
nie hovorením, ale snaží sa nasledovať ho v jeho príkladnom a pracovitom živote.
Na školskej budove viseli 3 dni okolo 4. mája zástavy štátna a čierna. Smútime za
Štefánikom. Radujeme sa slobode, ktorú bez jeho pričinenia, dnes sotva by sme mali.
V prvých 2 hodinách, spevom, recitáciami: („Štefánikova matka“ a „Smútočný odkaz
do Paríža“) a učiteľkiným rozprávaním o Štefánikovi spomínali sme na veľkú osobnosť
Štefánikovu.
Zmena v učit. zbore
Keďže B. Buráňová bola prepustená, na jej miesto nastúpila Margita Urbanová z Veľ.
Šariša.
Deň matiek
Dňa 21. mája odpoludnia usporiadala školská mládež na školskom dvore deň matiek.
Bolo pekné počasie a dostavilo sa veľa občanov. Po uvítaní občanov miestnou učiteľkou bola
slávnosť zahájená. Žiaci zaspievali Kto za pravdu horí. Potom nasledovali básne: MamičkePokladnička, Pozdrav mamičkám a Matka.
Spevy boli: Červené jabĺčko, Mať moja, V slzách matička sedela, Sadaj slnko dvojhlasne.
O význame dňa matiek prehovorila Margita Urbanová učit. Táto prednáška mnohých dojala
až k slzám. Siroty, ktorým bolo povedané, aby poslali svojim mamičkám kyticu modlitieb
boli veľmi dojaté. Potom s občanmi zaspievali sme hymnu: „Hej, Slováci!“
Pri tejto príležitosti previedli sme zbierku v prospech starostlivosti o mládež osirelú,
opustenú alebo odkázanú na cudziu starostlivosť. Nazbieralo sa: 28 Ks 85 hal. obnos sme
zaslali Okresnej pečlivosti o mládež v Giraltovciach.
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Škol. inšpekcia
Dňa 9. Júna navštívil tun. školu škol. inšpektor.
Škol. výlet
Žiactvo I. triedy zúčastnilo sa škol. výletu do Prešova, ktorý poriadala Alžb.
Môťovská.
Žiactvo II. zúčastnilo sa škol. výletu do Bardejova, ktorý poriadala Margita Urbanová.
Žiactvo navštívilo múzeum a r. k. kostoly. Odpoludnia navštívili kúpele.
Koniec šk. roku
Školský rok sa skončil dňa 24. júna. Žiakom boli vydané škol. správy a po krátkom
rozhovore rozlúčili s so školou.

Školský rok 1939-40
Začiatok šk. roku
Školský rok 1939-40 sa započal 1. sept. Do školy je zapísaných 46 žiakov.
V Nemcovciach je 45 žiakov, v Porúbke 31 žiakov. Vyučovanie začala Margita Urbanová
v Nemcovciach.
Zmena v učit. Zbore
Dňa 4. sept. ujala sa vyučovania v Porúbke Amália Ilgová výp. učit. Menovaná
pochádza z Turca. Keďže MŠANO uvoľnilo Alžbetu Môťovskú na 1 rok, aby vyučovala na
menšinovej škole v Rumunsku, zastupuje ju v Porúbke Amália Ilgová výp. učiteľka.
V mesiaci okt. previedli sme zbierku v prospech starostlivosti o mládež. Nazbieralo sa
v Nemcovciach: 23. 20 Ks. A v Porúbke: 10. 50 Ks+15 Ks. Obnos bol zaslaný okresnej
starostlivosti o mládež v Giraltovciach.
Škol. inšpekcia
Dňa 10. Novembra 1939 navštívil tunajšiu školu školský inšpektor.
Nový správca školy
Vzhľadom na mimoriadne európske pomery prezenčná služba vojenská bola
predĺžená. Tým bol aj zapríčinený neskorý nástup v službe na tunajšej škole z vojenčiny sa
vracajúceho dočas. učiteľa Štefana Hovančíka, ktorý bol ustanovený správcom školy
dekrétom MŠANO zo dňa 30. aug. 1939.
Menovaný učiteľ nastúpil miesto 15. novembra 1939 na tunajšej škole na triede
v Porúbke a 4. januára 1940 na triede v Nemcovciach. Pred týmto vyučoval na šesťtriednej
ľud. škole v Lazoch r/Makytov. 2 roky a na päťtriednej ľudovej škole v Choňkovciach škol.
inšp. Sobrance. 1. mesiac odkiaľ nastúpil 1. okt. 1937 prezenčnú vojenskú službu. Pochádza
zo Spišskej Novej Vsi.
Príchodom nového učiteľa na školu sa stala jedna učiteľská sila prebytočnou. Škol.
inšp. Rozhodol o preložení učiteľky Amálie Ilgovej do Kurimy, neskôr do Giraltoviec, odkiaľ
podľa rozhodnutia MŠANO vrátila sa späť na tunajšiu školu dňa 4. jan. 1940.
Súčasne bola preložená aj učiteľka Margita Urbanová z Veľkého Šariša na štátnu
ľudovú školu do Veľ. Šariša.
Oslava prvého výročia Slovenskej samostatnosti
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Obidve triedy usporiadali oslavu prvého výročia Slov. samostatnosti za účasti
obyvateľstva, HM a HG vo svojich učebniach s vlastným programom.
Program I. triedy( Nemcovce):
1. Dňa 13. marca zapálenie vatry za dedinou za účasti HM, HG a cvičencov brannej
výchovy.
2. Dňa 14. marca doobedu: Spoločný odchod HG, HM a ostatných žiakov do Hankoviec
na služby Božie pod vedením správcu školy. Po služ. Božích zúčastnili sa všetci
oslavy štátneho sviatku poriadanej školami v Hankovciach, za ktorej vypočuli si
poslanie pána prezidenta republiky Dr. Jozefa Tisu. Potom bol spoločný odchod
domov.
Po obede bola oslava štátneho sviatku v miestnej škole.
1. Štátna hymna
2. O význame dňa 14. marca prehovoril správca školy.
3. Rodná zem (báseň), recitovala: Kočanová, žiačka 3. roč.
4. Tvár zeme (báseň), recitovala: Antolíková, žiačka 5. roč.
5. Kto za pravdu horí (dvojhlasne) spev 4.- 8. roč.
6. Za národ a republiku (báseň) recitoval: Chlebovský, ž. 3. roč.
7. Malinká Slovenská (báseň), recitovala: Knapčíková, ž. 3. roč.
8. Slovenčina moja (pieseň) 3.-5. roč.
9. Budovateľom (báseň), rec. Bolšengová, ž. 7. roč.
10. Sväť Slovensko sväť (báseň) rec. Zatlakovič, ž. 5. roč.
11. Kamaráti na stráž! (pochod), žiaci 1.-8. roč.
Program II. triedy (Porúbka):
Dňa 14. marca dopoludnia zúčastnili sa žiaci r. kat. nábož.. tých istých osláv ako žiaci
I. triedy. Žiaci ev. a. v. náboženstva pre veľký sneh nemohli sa zúčastniť Bohoslužieb,
nakoľko tieto sa konali v obci Marhaň.
Po obede bola oslava štátneho sviatku v učebni v Porúbke.
1. Štátna hymna
2. O význame dňa prehovorila uč. Amálka Ilgová.
3. Na stráž. (báseň), rec. Ján Trinkovič, ž. 4. r.
4. Kto za pravdu horí (pieseň)
5. Rodná zem (báseň), rec. Z. Matisová, ž. 7. r.
6. Túžba (báseň), rec. M. Švec. Babová, ž. 1. r.
7. Mladý Slovák (pochod. Pieseň)
8. Vĺčatá (báseň). rec. J. Antolík, ž.. 1. r.
9. Modlitba (báseň), rec. M. Š. Mihaľová, ž. 4. r.
10. Kamaráti na stráž! (pochod. pieseň)
V bodoch bol vyzdvihnutý význam dňa nášho úplného osamostatnenia.
14. marec 1939 ostane večne zapísaný v slovenských dejinách zlatými písmenami.
Slovenský národ vedel v marci minulého roku obetovať všetko čo mal, ba aj to
najdrahšie- svoj život.
„Radšej nebyť ako byť otrokom!“
Táto samostatnosť musí sa stať večnosťou. Našou povinnosťou je samostatnosť si upevniť, čo
docielime svornosťou a jednotou v tvrdej práci, ktorú musíme prekonať. Dnes máme len
jeden záujem- Slovenský národ- slovenský štát. Vyspelosťou v tomto smere dokážeme svetu,
že sme hodnotný členovia iných národov. Jednota náš štát vytvorila a jednota si ho aj udrží.
Dnes vo vláde a na vedúcich miestach je Slovák. Dnes si je na Slovensku Slovák pánom.
Krivdy budú odčinené zapojením sa do práce nás všetkých. Čím bohatší a zdatnejší
bude slovenský človek, tým bohatší a zdatnejší bude Slovenský štát. Pôda musí prejsť do
našich rúk a o ňu sa treba starať, zužitkovať viac ako dosiaľ. Bez pôdy by Slovenský štát stál
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na labilných nohách. Preto treba sily a zapojiť sa do práce pre zveľadenie nášho štátu, každý
bez rozdielu! Kto aký ukáže sa v boji, taký je!
Dokážme pravdivosť tvrdenia o Slovákoch, že Slovák radšej padne než ustúpi, radšej
padne než zradí!
Zmena obvodu škol. inšpektorátu zadelenie do obvodu Vranov nad Topľou
Dňom 1. apríla bol zrušený škol. inšpektorát Prešov I. Školský inšpektor Július Celder
bol preložený na škol. inšp. Nové Mesto nad Váhom- Výnosom MŠANO č. 2342/40 zo dňa
15. marca 1940 bol polit. okres Giraltovce zadelený pod školský inšpektorát vo Vranove nad
Topľou, kde je škol. inšpektorom Jozef Helmeczy.
Oslava narodenín vodcu A. Hitlera
Oslava narodenín A. Hitlera, vodca Nemeckého národa konala sa poslednú hodinu
vyučovaciu dňa 20. IV. v triedach osobitne nakoľko obežník došiel neskoro.
Začalo sa hymnou „Hej Slováci!“ potom bol preslov tried uč., ktorá v ňom zhodnotila
prácu vodcu A. Hitlera pre svoj národ. Vzor národne uvedomelého syna svojho národa a štátu,
ktorý zasvätil svoj život svojmu národu. Zvlášť veľký význam má pre náš Slovenský štát,
lebo to bol on, ktorý nám dopomohol k úplnému osamostatneniu sa práve v ten čas, keď
hrozila nám ruka záhuby. Na konci zaspievali žiaci hym. pieseň „Kto za pravdu horí“.
Oslava menín predsedu vlády Dr. Vojtecha Tuku
Oslavy menín Dr. V. Tuku, min. predsedu konali sa poslednú vyuč. hodinu 23. IV.
v oboch triedach.
Slávnosť sa započala hymnou po ktorej nasledoval preslov: „Dr. V. Tuka a jeho vzťah
k Slovenskej republike“, po ňom zaspievali žiaci hymn. pieseň „Kto za pravdu horí“.
V predslovoch bol načrtnutý význam Dr. V. Tuku najväčšieho nášho martýra a jeho
vzťah k Slovenskému štátu. Dokázal, že za národ vie obetovať všetko ako to aj vyslovil, keď
bol odsúdený dňa 5. októbra 1929 na 15 rokov „Keď moje odstránenie prospeje k lepšej
budúcnosti slovenského národa, trest prijímam“. Nebola to maličkosť, lebo byť odsúdený na
15 rokov áreštu predsa pre tak starého a životom tak utískaného človeka to znamenalo isté
zahynutie. Deväť rokov sedel v árešte trpel a predsa len cesta prvá keď vyšiel viedla ho do
boja proti tisícročným nepriateľom- Maďarom. Využime tejto príležitosti a dokážme, že
vieme si ctiť vo svojom min. predsedovi najvznešenejší vzor martýrstva, obetavosti
a nepoddajnosti. Dr. V. Tuka osvedčil sa i pri tvorení nemecko-slovenského spojenectva.
V jeho duch kráčajme a využime všetkého čím sa môžeme zapojiť do budovania
a zveľaďovania našej republiky Slovenskej.
Pietna spomienka Dr. M. R. Štefánika
Pietna spomienka na Dr. M. R. Štefánika pre škol. deti ako aj pre starších sa konala
dňa 5. mája v Nemcovciach za účasti HG, HM, členov HSĽS a obecenstva s týmto
programom:
1. Hej Slováci!
2. Pesnička Slobody (báseň) rec. Goliáš 1. roč. I. tr.
3. Štvrtý máj (zbor) spievali žiaci 4.- 8. roč. I. tr.
4. Štefániková matka (báseň) rec. Jendroľová, 5. roč. I. tr.
5. Dr. M. R. Štefánik v roku 1940- preslov Š. Hovančík, spr. školy
6. Na Bradle (báseň) rec. O. Belent, 7. roč. II. tr.
7. Balada o jednej ceste (báseň) Z. Matisová, 7 roč. II. tr.
8. Letel sokol smelý (zbor) žiaci II. tr.
9. Za Milanom Štefánikom (báseň) J. Antolík, 5. roč. II. tr.
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10. Vysoko sa vznáša naša zástava (báseň) Z. Pavluová, 8. roč. I. tr.
11. „Bože čos ráčil“(zbor) žiaci I. tr. 4.-8. roč.
V preslove správca školy vyzdvihol význam Štefánikovej práce a vytrvalosti v boji za
oslobodenie Slovenského národa z tisícročnej poroby.
Medzi iným povedal: „Vďačnosť národa voči nesmrteľnému hrdinovi Štefánikovi je vždy
rovnaká ba stále sa zväčšuje. Republika Česko-Slovenská bola len takým potokom cez ktorí
musel Slovenský národ prejsť, aby prišiel na druhý slobodný breh, aby sa dostal na dnešné
výslnie. Štefánikova zásluha je, že svitla pre nás sobota, na ktorej prišlo slobodné slovenské
ráno- slovenskej nedele. Štefánikovým životným rozmachom vypestovaný národný
organizmus smelo zapája sa svojou kvalitou aj do terajšieho nemeckého prostredia. Dnešná
naša vláda neodkláňa sa od smerov, ktoré nám boli vytýčené minulosťou. To sa zdá len tým,
ktorí sú ešte zaslepený minuloročnými závojmi a nijako sa nechcú vžiť do terajších pre nás
tak neoceniteľných skutočností. Tak ako bol Hlinka naším vodcom a politikom, tak bol
Štefánik vojakom a diplomatom a preto ich pamiatka bude pre nás večnou. Ich telo odišlo, ale
duch ostal medzi nami a celý, nedeliteľný Slovenský národ oslavovať neprestane oboch
s rovnakou úctou nikdy.
Slávnosť dňa „slov. rodiny“.
Dňa 19. mája konala sa na miesto „dňa Matiek“ po prvý raz slávnosť dňa „slovenskej
rodiny“.
Slávnosť sa konala zvlášť na oboch triedach za účasti obyvateľov z obcí. Program
slávnosti vyplnili žiaci a o význame dňa prehovorili triedny učitelia.
V deň „slovenskej rodiny“ máme zhodnotiť význam našej celej rodiny. Veď jak
matky, tak aj otcovia sa starajú o lepšiu budúcnosť celej slovenskej rodiny. Oceňujeme si ich
prácu, lebo rodina je základom národa a štátu a celej ľudskej spoločnosti. Požehnaná rodina
môže byť len tá, v ktorej je dôkladný súlad, porozumenie, láska každého jej člena k všetkým
ostatným, láska dietok k rodičom a naopak. V ktorej rodine tieto ctnosti neprebývajú, tú
rodinu usporiadanou nemôžeme menovať. A práve v dnešný deň s rozboleným srdcom
spomíname na tých našich, ktorí sú po celom svete roztratený a nemôžu sa s nami tešiť
spoločne v deň „slovenskej rodiny“. Veríme však, že príde deň, keď spoločne budeme sa tešiť
s tými našimi bratmi, ktorých gniavi cudzia ruka nemilosrdného otročiteľa tak, ako nás
všetkých vbíjala za tisíc rokov.
Po slávnosti bola zbierka pre nezaopatrené deti, zozbieralo sa 40. 70 Ks, ktoré boli
zaslané okr. starostlivosti o mládež v Giraltovciach.
Školský výlet
Dňa 24. júna konal sa školský výlet oboch tried. Miestom škol. výletu boli sklárne
v Kružľovskej Hute pri Bardejove. Počasie nám prialo a tak nebolo žiadnych ťažkostí behom
cesty tam a späť. Žiactvo poučené predom na vlastivedných hodinách si prezrelo výrobu skla
a jeho produktov.
Koniec školského roku 1939/40
Školský rok sa ukončil dňa 26. júna 1940. Žiakom boli vydané školské správy a po
rozlúčení sa s nimi a zvlášť so žiakmi, ktorí opúšťajú už školu. Zaspievali sme hymnu a tým
sme ukončili šk. r. 1939/40.

Školský rok 1940/41
Začiatok šk. r. 2. IX. 1940
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Školský rok započal 2. sept. 1940. Do školy je zapísaných 72 žiakov. V I. triede
(Nemcovce) 43 ž. a v II. triede (Porúbka) 29 ž.
Vyučovanie započal Š. Hovančík, spr. uč. V oboch triedach, nakoľko na druhú triedu
nebola dosiaľ pridelená uč. sila. Vyučuje sa striedavo polo denne.
Slávnosť I. výroč. prinavráteného územia z Poľska . IX. 1940
Dňa 5. sept. Bola usporiadaná slávnosť I. výroč. prinavrátenia našich bratov a sestrám
z bývalého Poľska(t. č. Nemecko). Slávnostnú reč mal Š. Hovančík, spr. uč., ktorý vyzdvihol
veľký význam tohto výročia.
Prerušenie vyučovania
Po odchode riad. školy Štefana Hovančíka, ktorý odišiel do vojenskej akadémie ostali
obidve školy bez učiteľa, takže sa v mesiaci januári a vo februári nevyučovalo na školách.
Nové uč. sily
Keďže väčšina učiteľstva, najmä mladého, potreboval Slovenský štát k armáde a do
iných služieb prejavil sa nedostatok učiteľstva vôbec. I na tunajšie školy boli ustanovené
koncom februára dve učiteľské sily nekvalifikované a to: Oľga Gerová ktorá bola poverená
riad. školy a Andrej Konc ktorý bol ustanovený na ľud. školu v Nemcovciach. Obidve uč. sily
ujali sa práce 1. marca 1941.
Oslavy 14. marca
Dňa 14. marca konali sa v tunajšej škole oslavy druhého výročia slov. samostatnosti.
Po službách božích zúčastnilo sa žiactvo pod vedením uč. A. Konca na oslavách s bohatým
programom. Pri oslavách boli prítomný predstavitelia obce H. G., H. M., H. S. Ľ. S. a všetci
občania. Na oslavách vypočul sa aj prejav pána prezidenta vysielaný rozhlasom. Krásnu reč
povedal aj rím. kat. farár Zoltán Olexa.
Po zaspievaní piesne Bože čos ráčil, obecenstvo sa rozišlo plné oduševnenia domov.
Popoludní boli usporiadané oslavy i v štát. ľud. škole v Nemcovciach.
Program osláv
1. Štátna hymna
2. Prednáška uč. A. Konca na tému 14. marec
3. Modlitba za Slovensko báseň
4. Moja otčina báseň
5. Kto za pravdu horí pieseň dvojhlasne
6. 14. marec báseň
7. Povedomie báseň
8. Pod slovenským nebom báseň
9. Sväť Slovensko sväť, báseň
10. Bože čos ráčil
Oslava narodenín vodcu A. Hitlera
Dňa 19. apríla usporiadali sa na tunajšej škole oslavy narodenín vodcu Nemeckého
národa A. Hitlera. Začalo sa hymnou „Hej Slováci“. Potom k žiakom I. a II. triedy mal
preslov uč. A. Konc, ktorí vo svojej prednáške zhodnotil prácu A. Hitlera pre svoj ľud. Veľmi
veľký význam má pre náš štát vodca Nemeckého národa A. Hitler, lebo nám dopomohol
k nášmu osamostatneniu práve vtedy, keď nepriateľ vzťahoval na nás ruku. Potom žiaci
zaspievali „Kto ta pravdu horí“ a rozišli sa domov. Odpoludňajšie vyučovanie odpadlo.

11

Pietna spomienka Dr. M. R. Štefánika
Dňa 3. mája o 10 hod. dopoludnia boli usporiadané veľké oslavy na veľkého slov.
bohatiera M. R. Štefánika. Program bol nasledovný:
1. Hej Slováci!
2. Prednáška M. R. Štefánik
3. Štefánikova matka báseň
4. Už doletel...báseň
5. Na Bradle zádumčivom báseň
6. Životopis Dr. M. R. Štefánika prečítala žiačka
7. Za M. R. Štefánikom
8. Bože čos ráčil
V prednáške uč. A. Konca vyzdvihol význam Štefánikovej práce za oslobodenie slovenského
národa. Po skončení programu žiactvo sa rozišlo domov.
Stromková sláv.
Dňa 11. mája usporiadala št. ľud. škola „Stromkovú slávnosť“. Zraz sprievodu bol na
školskom dvore v Porúbke odkiaľ žiaci v dvojstupe išli na miesto slávnosti. Prvá dvojica
niesla lipku, ktorá bola slávnostne zasadená pri kríži. Druhá dvojica niesla ozdobnú tabličku
s nápisom „Saďme stromky“. Žiaci vykrikovali niekoľko viet o stromkoch. Pri sadení lipky
žiaci spievali pesničky. Program bol nasledovný:
1. Hej Slováci
2. Sadenie lipky so spevom
3. Saďme že saďme pieseň
4. Stromček báseň
5. Jedľa báseň
6. Jabloň báseň
7. Biele stromy báseň
8. Horela lipka pieseň
9. Stromy žalujú divadielko
10. Prednáška uč. riad. Oľga Gerová
11. Zoťali brezu...pieseň
Deň ku „Stromkovej slávnosti“ bol ako by práve k tomu stvorený, pekný, teplý
a jasný! V prednáške Oľga Gerová vyzdvihla aký a koľkonásobný úžitok máme a nám dávajú
stromy. Školská mládež zložila sľub do rúk uč. A. Konca.
Na slávnosti sa zúčastnili všetci obyvatelia obci Porúbka a tiež niekoľký z obce
Nemcovce.
Deň slov. rodiny
Dňa 25. mája konala sa na tunajšej škole slávnosť „Deň slov. rodiny“. Počasie bolo
priaznivé tak že slávnosť mala pekný úspech. Žiactvo sa zišlo na školskom dvore, odkiaľ
v dvojstupe išlo na lúku ku Topli, zvanou „Kniva“.
Tu bol bohatý program. Najprv sa zaspievala hymna Hej Slováci. Potom riad. školy Oľga
Gerová mala prednášku, v ktorej zhodnotila prácu a námahu rodičov. Najmenší žiaci z prvého
a druhého ročníka zacvičili „My sme smelí vojaci“ a „Hijo heta na koníčku“. Potom žiaci
prednášali básne. Žiačky zo 4-5-6-8 roč. zacvičili rytmické cvičenia.
Program:
1. Hej Slováci
2. Privítanie a prednáška Oľga Gerová riad. škol.
3. „My sme smelí vojaci“ cvičenie
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4. „Hijo heta na koníčku“ cvičenie
5. Matka báseň
6. Mám rodičov báseň
7. V slzách matička sedela
8. koho mám rád? Báseň
9. Moja matka báseň
10. Cvičenie žiačok z 4-5-6-8 roč. so srdiečkami
11. Má matička niečo má pieseň
Memorandové oslavy
Dňa 27. mája boli usporiadané memorandové oslavy. Význam memoranda predniesol
uč. A. Konc. Potom bola prečítaná príležitostná báseň „Ku dňu 6. lipňa“. Memorandum Slov.
národa z roku 1861 prečítala riad. školy Oľga Gerová. Slávnosť bola začatá hymnou Hej
Slováci a ukončená piesňou Kto za pravdu horí.
Divadlo
Dňa 1. júna žiaci II. triedy zahrali divadielko „Babičkina Slovenka! Divadlo bolo
spojené s memorandovými oslavami.
Na divadle zúčastnilo sa obecenstvo tunajšej obci tiež z Nemcoviec. Žiaci tunajšej
školy nehrávali divadlo, avšak napriek tomu zahrali s dobrým úspechom. Pred divadlom
predniesol krátku reč A. Konc „Slovenské memorandum“. Po divadle sa obecenstvo a žiaci
rozišli.

Školský rok 1941/42
Začiatok šk. r. 1941/42, 6. IX. 1941
Školský rok započal sa 6. sept. 1941.
Do školy je zapísaných žiakov 73. V I. tr. Nemcovce 39 ž. a II. 34. ž. Porúbka. Vyučovanie
započala Rozália Kovalčíková byv. výp. uč. na 5. tr. škole v Popíne v oboch triedach,
nakoľko sila pridelená na druhú triedu sa neprihlásila. Vyučuje sa striedavo poobede. Správu
školy vedie tiež R. Kovalčíková.
Pamiatková oslava dvadsať ročného jubilea smrti P. O. Hviezdoslava.
Dňa 8. novembra o 11. hod. 5. min. bola usporiadaná oslava dvadsaťročného jubilea
smrti P. O. Hviezdoslava.
Program:
1. Hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“.
2. Recitácia Hviezdoslavovej básne Mládeži“.
3. Reč uč. R. Kovalčíkovej
4. Štátna hymna
V sláv. reči uč. R. Kovalčíková vyzdvihla veľký význam nášho básnika a tiež podala jeho
životopis.
Sté výročie narodenia Ondreja Kmeťa
Dňa 19. nov. Oslávili sme sté výročie narodenia vzácneho Slováka a vlastenca. Oslavu
započali sme hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“. Slávnostnú reč mala uč. riad. R.
Kovalčíková v ktorej svojim žiakom podala krátky životopis veľkého učenca, národovca
a rim. kat. farára. Ondrej Kmeť má byť studnicou a vzpruhou pre dnešnú mládež, stojacou na
prahu nového slovenského života. Vďačný národ za jeho prácu ako národopisca, zberateľa
a vynikajúceho spisovateľa a predovšetkým zakladateľa a prvého predsedu Slov. muzeálnej
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spoločnosti a Slov. nár. múzea v Turč. Martine, bude ho spomínať a bude žiť v srdci každého
Slováka. Oslavu zakončili sme štátnou hymnou.
Večierok na deň sv. Mikuláša
Dňa 6. XII. 1941 panovala v malej a pokojamilovnej dedinke sviatočná nálada. Večer
mal sa v Nemcovciach objaviť sv. Mikuláš.
Uč. R. Kovalčíková už mesiac pred tým nacvičovala milé divadelné predstavenie „Ako sa
zázračne zjavil sv. Mikuláš“. Besiedka sv. Mikuláša, ktoré zahrali žiaci 8, 7, 5, a 3 ročníka
z Nemcoviec.
Nadišiel radostný deň. Ružové líčka malých sa rozpálili nedočkavosťou a dospelý boli
nedočkavý. Rodičia hercov s pýchou vyčkávali tú chvíľu, keď na javisko vystúpia ich deti. Iní
zas, snáď istú škodoradosť prejavovali, že sa deťom nepodarí dobre zahrať, lebo v obci
predtým pred tým len raz hrali divadlo a skoro nikdy nevideli. Aké však bolo prekvapenie,
keď na skromné javisko, ktoré upravili žiaci, vystúpili malý herci a milou prirodzenosťou
zahrali svoje úlohy. Temer bezvadne zahral svoju úlohu sv. Mikuláš a hodinár.
Radosť bolo pozerať na týchto najmenších, ktorí s rozpálenými očkami sledovali ich
predstavenie.
Ozajstná radosť vyvrcholila, keď po predstavení prišiel sv. Mikuláš s anjelikmi
a čertom. Sv. Mikuláš rozdával darčeky, pochválil dobrých a hanil zlých žiakov, upomínal
a prikazoval. Radosť a prekvapenie bolo veľké. Účasť hosťov bola veľká, museli sme zahrať
dvakrát. Po predstavení uč. R. Kovalčíková ďakovala prítomným za návštevu a slušné
chovanie. Spomienka na deň radostný a plný prekvapenia , dlho ostane v pamäti detí
a občanov.
Nastúpenie druhej uč. sily dňa 15. XII. 41
Dňa 15. XII. 1941 nastúpila na svoje služobné miesto vyp. uč. Ema Pagáňová. Ujala
sa vyučovania v Porúbke. Menovaná pochádza z Prešova je uč. ev. a. v. Vyučuje prvý rok.
Odo dňa nastúpenia druhej uč. sily vyučuje sa celodenne. Feriálny deň- štvrtok.
Prerušenie celodenného vyučovania
Keďže výp. uč. Ema Pogáňová onemocnela a odišla domov, vyučuje sa polo denne od
11. febr. 1942.
Oslava tretieho výročia Slov. samostatnosti
Oslavu tretieho výročia Slov. samostatnosti usporiadala I. trieda (Nemcovce).
Program:
1. Štát. hymna „Hej Slováci“.
2. O význame dňa 14. marca prehovorila uč. R. Kovalčíková.
3. Slovenský sviatok (báseň) A. Antolíková r. 7
4. Krásna vlasť (báseň) M. Ďuráková r. 3
5. Slovensko moje (báseň) M. Krausová r. 2
6. Pochod Hlinkovej mlád. /spev 4-8 roč.
7. Slovák som (báseň) Greško r. 2
8. Moja vlasť (báseň) Chrobák r. 7
9. Bože čos ráčil (dvojhlasne) spev 4-8 roč.
10. Aj Slovensko (báseň) Kupčíková r. 5
11. Prešovská kasáreň (dvojh.) roč 4-8
12. Sloboda (zbor. recit.) roč. 3-8
13. Prísaha (báseň) Goliáš roč. 8
14. Kto za pravdu horí.
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Dňa 13. marca zúčastnili sa v I. tr. (Nemcovce) žiaci celej školy na školskú slávnosť.
Dňa 14. marca žiaci I. a II. tr. pod vedúcim uč. Kovalčíkovej odišli na sláv. služby
Božie do Hankoviec.
Po obede bola oslava štát sviatku v I. tr. (Nemcovciach) za účasti obyvateľstva, HG,
HM a žiakov od 4-8 roč.
14. marec 1939 ostane navždy zapísaný v Slov. dejinách zlatými písmenami. Samostatnosť
Slovenska, za ktorú vylievali krv a mnoho trpeli naši predkovia musí sa stať večnosťou. To
závisí od nás. Našou povinnosťou je tú samostatnosť udržať a ju zachrániť. Docielime to
vytrvalou prácou, svornosťou a jednotou. Tým dokážeme svetu že sme hodní slobody. Do
práce musí sa zapojiť každý a napredovať s myšlienkou „Späť cesta je nemožná, napred sa ísť
musí“.
Celodenné vyučovanie
Dňa 20. marca nastúpila výp. uč. na svoje miesto. Vyučuje sa celodenne.
Meniny p. prez. Dr. Tisu
Dňa 18. marca o 8 hod. večer usporiadala I. tr. (Nemcovce) oslavu na deň menín p.
prez. Dr. Tisu. Na slávnosť zišla sa miest. org. HSĽS. HM, HG a deti.
Na program zložilo sa:
1. Štátna hymna „Hej Slováci“.
2. Slávnostná reč
3. Náš pán Prezident- báseň.
4. Čítanie zo zvesti org. HSĽS.
5. Pán Prezident- báseň.
6. Kto za pravdu horí!
Divadelné predstavenie HM z Nemcoviec
Divadelné predstavenie od F. Urbánka- Kríž po lipami.
Dňa 17, 18 a 19 apríla odohrala m. org. HM z Nemcoviec divadelné predstavenie od F.
Urbánka „Kríž po lipami“. Uč. R. Kovalčíková nacvičovala s mládežou dva mesiace. Práca
bola dosť ťažká, nakoľko mládež dosiaľ nehrala divadlo, ale pri veľkej ochote zo strany
mládeže podarilo sa temer bezvadne odohrať. Javisko a dekorácie boli vypožičané z Kožan
a Kučína. Iné potrebné veci pripravili si sami herci. Divadlo odohrané bolo 3 x v miestnosti L.
Obrahanioviča
Dňa 17. IV. hrali sme hru pre deti, v sobotu pre dospelých z Nemcoviec.
19. IV. v nedeľu v nedeľu o 5. hod. zišli sa hostia z celého okolia. Mnohí nemohli sa
vmestiť a odišli späť. Obec (Nemcovce) prežívala veľký deň, ktorý ostane dlho v pamäti
občanov a najmä hercov. Z prvého vystúpenia vybralo sa 683 Ks. Po vyplatení povolenia,
a réžií zostalo 283 Ks. Z toho 50 Ks venovala HM na svetlo do kostola v Hankovciach.
Z ostatných peňazí uč. R. Kovalčíková kúpila futbal pre HM a školu za 130 Ks. Za ostatné
peniaze kúpi sa knihy do žiac. kniž.
Pietna spomienka Dr. M. R. Štefánika
Pietna spomienka na deň výročia smrti Dr. M. R. Štefánika konala sa pre škol. deti
a starších dňa 3. mája v Nemcovciach o 5. hod /17/ za účasti škol. deti HG, HM, HSĽS
a obecenstva s týmto programom:
1. Hej Slováci!
2. Dnes v žiali spomíname (báseň) r. 6.
3. Na 4. mája (spev dvojhl.)
4. Pamiatka Štefánikovej (báseň) r. 7.
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5. Výstup. div. Nikdy nezradiť/r. 4-5.
6. Za Štefánikom (spev dvojhl.) r. 4-5., 6-8.
7. Za M. R. Štefánikom (báseň) r. 5
8. Štefánikova matka (báseň) r. 6.
9. Márne čakáš syna (zborové rec.) r. 4- 5.
10. Kto za pravdu horí!
V prejave ku dňu 4. mája uč. R. Kovalčíková vyzdvihla význam Štefánikovej práce
a vytrvalosti v boji za oslobodenie Slov. národa z tisícročnej poroby.
Vďačnosť národa za jeho veľkú prácu stále sa zväčšuje. Medzi inými prehovorila o význame
letectva vôbec a v terajšej dobe.
Duch Štefánikov žije v nás a vedie našich letcov k víťazstvu. Slovenský národ nikdy
nevymaže veľkého hrdinu zo svojich sŕdc.
Deň „Slovenskej rodiny“.
Dňa 7. júna 1942 konala sa slávnosť „dňa slov. rodiny“. Slávnosť bola usporiadaná
zvlášť na oboch triedach. Na slávnosti v tr. I. v Nemcovciach zúčastnili sa obyvatelia a m.
org. HSĽS, HG, HM.
Program na slávnosť v Nemcovciach nacvičovala uč. R. Kovalčíková zo žiakmi I. tr. všetkých
ročníkov. V tr. II. (Porúbka) usporiadala slávnosť vyuč. E. Poganová so žiakmi II. tr.
O význame rodiny povinností rodičov a detí prehovorila na slávnosti v Nemcovciach uč. R.
Kovalčíková. Ďalší program (Nemcovce) vyplnili žiaci počnúc od 1. r.
Program:
1. Prejav
2. Najkrajšie kvety jari (spev dvoj hlas)
3. Tá moja mamička r. 1. báseň
4. Matičke r. 2. báseň
5. Divadelný výstup „Všetko pre mamičku“.
6. Spi dieťatko- obrázok -spev
7. Keď mamička sa usmieva báseň 4. r.
8. Matkine oči báseň 5. r.
9. Matka báseň 7. r.
10. Pamiatka matke báseň 7. r.
11. Moje milé premilené spev dvojhl.
12. Za matkou báseň- r. 8.
13. Bez mamičky divadelný výstup- 1. dej
14. Mamička báseň- r. 3.
15. Matka- zborová rec.
16. Trpaslíci- inscenizácia piesne
17. Hej Slováci
Po slávnosti bola zbierka pre nezaopatrené deti. Vyzbieralo sa 56 Ks. Po odpočítaní
réžií a výzdoby triedy ostalo 20 Ks, ktoré uč. R. Kovalčíková dala m. pred. HSĽS. Peniaze
spolu s peniazmi zo zbierky pouličnej boli zaslané na Okr. star. o mládež v Giraltovciach.
Koniec školského roku 1941/42
Školský rok 1941/42 sa ukončil dňa 27. júna 1942. Po slávnostných bohoslužbách boli
žiakom vydané školské správy. Učiteľka R. Kovalčíková ďakovala deťom za milé
prekvapenie a pripomenula, ako sa majú chovať počas prázdnin. Po rozlúčení sa so žiactvom
a zvlášť s tými ktorí opúšťajú školu zaspievali sme štát. hymnu.
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Školský rok 1942/43

Začiatok šk. r. 1942/43 1. sept. 1942
Školský rok 1942/43začal sa 1. sept. 1942. Do školy je zapísaných žiakov v I. tr. 39
/Nemcovce/ v II. tr. 30 /Porúbka/. Vyučovanie započala uč. Rozália Kovalčíková v I. tr.
/Nemcovciach/. V II. tr. vyučovanie sa započalo 5. sept.
V II. tr. vyučuje uč. Ján Oslej býv. výp. uč. v Štefurove. Vyučuje sa celodenne. Správu školy
vedie uč. R. Kovalčíková.
Prerušenie vyučovania v II. tr.
Dňa 26. okt. 1942 bol z tun. školy preložený uč. Ján Oslej do Hrdsivého Vrohu škôl.
ihr. Nové Mesto nad Váhom . V II. tr. sa nevyučuje.
Mikulášsky večierok
Dňa 6. dec. 1943 uč. R. Kovalčíková usporiadala s I. tr. /Nemcovce/ večierok
Mikulášsky.
Na program zložili zo 3 divadelné hry:
1. Príde sv. Mikuláš
2. Stávka s čertom
3. Neposlušný Jožko
Úlohy zahrali žiaci 3, 5, 6, 7 a 8 roč. Úlohu Mikuláša a sedliaka zahrali žiaci, ktorí
vystúpili zo školy v šk. r. 1941/42. Javisko a dekorácie pripravili žiaci s uč. R. Kovalčíkovou.
Účasť hosťov bola veľká. Herci zahrali svoje úlohy bezvadne. Radosť bola veľká a najmä na
konci keď sv. Mikuláš vystúpil na javisko s plnými košmi darčekov. Sv. Mikuláš obdaroval
darčekom každé decko. Spomienka na ten deň milých prekvapení pre deti a dospelých dlho
ostane v pamäti.
Pretvorenie Štát. ľud. školy v Porúbke
Následkom pretvorenia Štát. ľudovej školy v Porúbke podľa zákona čis. 308/40 H. z.
je zriadená jednotriedna obecná ľudová škola v Porúbke.
Dekrét vydalo MŠANO dňa 13. nov. 1942 čis. 58.211/42 – T- A/42.
Správu školy vedie naďalej uč. R. Kovalčíková ustanovená na obecnú ľud. školu
v Nemcovciach, nakoľko škole v Porúbke nie je ešte obsadená.
14. marec 1943
14. marec- deň slovenskej samostatnosti bol odbavovaný už na samostatnej Obecnej
ľudovej škole v Porúbke. Žiaci tejto školy po dlhej prestávke (od 24. okt. 1942 do 1. marca
1943) začali opäť navštevovať školu. Učiteľ poverený vedením správy školy je Ján Veselý
def. uč. obec. ľud. školy v Hankovciach, ktorý bol Šk.ú. premiestnený na čas potrebný na túto
školu. Po nastúpení miesta (1. marca) za dva týždne bola slávnosť 4. výročia slov.
samostatnosti. Slávnosť bola podľa nariadenia už v sobotu 13. marca od 10 ½ hod. do 12 hod
s týmto programom:
1. Hymna
2. Sloboda (báseň) recitovali žiaci 4. a 5. ročníka
3. Hej chcete mať Maďari (pieseň) spievali žiaci 6.-8. roč.
4. Slovenka (báseň) recitovala Trinkovičová Terézia 5. roč.
5. Slováčik (báseň) recitoval Gdovin Ondrej 4. roč.
6. Reč o význame dňa povedal Ján Veselý, riad. školy
7. Sľub štátnej zástave 6.-8. roč.
8. Bože čos ráčil

17

Slávnosti sa zúčastnilo aj mnoho rodičov, bratov a sestier školopovinných detí. Pred
zahájením škol. slávnosti o ½ 11 hodine zúčastnila sa celá trieda slávnosti vysielanej
školským rozhlasom z Bratislavy. Posluch tejto slávnosti nám umožnil tun. roľník
a živnostník Ondrej Antolík.
4. máj 1943
Pietna spomienka na tragicky zahynutého bohatiera generála Dr. M. R. Štefánika bola
dôstojne zadržaná 4. mája od 11. hod. do 12. hod.
Slávnosti sa zúčastnilo aj niekoľko miestnych občanov a matiek škol. detí.
Oslava bola zadržaná s týmto programom:
1. Hymna
2. „Bohatierovi“- Gočová 6. roč.
3. „Pod Bradlom“- Antolík 5. roč.
4. „M. R. Štefánik“- Mihaľová 7. roč.
5. Spomienkový prejav- Veselý, riad. školy
6. „Z myšlienok M. R. Štefánika“- Švec 6. roč.
7. Zborová recitácia „Národ pred Bradlom“-4.-8. roč.
8. Modlitba- spievali žiaci 6.-8.roč.
9. „Pamiatke Štefánikovej“- Švec, Antolíková a Trinkovičová
10. „Za M. R. Štefánikom“- Šoltýs- Matisová
11. Kto za pravdu horí!
Hlboký ohlas, ktorý zanechala táto oslava v srdciach prítomných, iste je aj v práci
denného života a celkového ich riadenia s heslom: „Poďme za Štefánikom“.
Deň slovenskej rodiny
Deň slovenskej rodiny (30. máj) bol oslavovaný za účasti všetkých školských dietok,
rodičov a mládeže.
Program slávnosti pripravila škola takto:
1. Hymna (všetci prítomný)
2. „Slovenské dieťa“ Švec, žiak 6. roč.
3. „Matičke“ spievali žiaci 5.-8. roč.
4. Prednáška Veselý, riad. školy
5. „Naša mať“ Kyjaková, žiačka 8. roč.
6. „Bez nadpisu“ Moľ, žiak 4. roč.
7. „Matka najmilšia“, Gdovinová žiačka 7. roč.
8. „Som drobný“ spievali žiaci 2.-4. roč.
9. „Matka“ Švecová žiačka 6. roč.
10. „To moja mamička“ recitovali žiaci 1. ročníka
11. „Kto za pravdu horí“ (všetci prítomný)
V prednáške bol zhodnotený význam dňa, význam rodiny v štáte, aká má byť slov.
rodina, zmienka o výchove dietok a pomer rodičov k deťom a detí k rodičom.
Slávnosť bola hojne navštívená. Zúčastnilo sa jej takmer všetko z obce. Myslím, že
z mnoho precítených slov a výjavov si každý účastník niečo dobré odniesol.
Koniec škol. roku 1942/43
Školský rok 1942/43 ukončil sa dňa 27. júna 1943. Po vydaní úprav ako sa majú žiaci
chovať cez prázdniny a žiakom odchádzajúcim do života pokyny pre život, boli vydané
školské vysvedčenia všetkým žiakom.
Po rozlúčení sa učiteľa so žiakmi, žiaci odišli do svojich domovov.
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Školský rok 1943/44
Začiatok škol. roku
Školský rok 1943/44 začal sa 28. okt. 1943. V mesiaci september vyučovalo sa podľa
nariadenia Škôl dozorného úradu vo Vranove nad Topľou č. 3896/43, ktorým bol začiatok
škol. roku 1943/44 pre mimoriadne príčiny odložený na 1. október 1943.
Od 1. okt. do 28. okt. 1943 nevyučovalo sa preto, lebo učiteľ a riaditeľ školy bol
v tejto dobe komisárom pri mlátení.
Školský rok 1943/44 začal sa s 27 žiakmi. Z toho 11 chlapcov a 16 dievčat.
Novo zapísaných žiakov v tomto škol. roku niet a preto ani 1. roč. neni, čím odpadá
prvé a odd.
Vyučovanie začal Ján Veselý, def. uč. z Hankoviec, ktorý bol 1. marca 1943 pridelený
Škôldoz. úradom vo Vranove nad Topľou na tunajšiu školu na čas potreby.
Vedúcim riaditeľstva školy bol poverený Ján Veselý, def. uč. z Hankoviec.
14. marec 1944
Oslava štátneho sviatku v tomto roku previedla sa nasledovne:
Dňa 13. marca od 10-11 hodiny vypočuli žiaci za prítomnosti riaditeľa školy verejný
rozhlas pre škol. a študujúcu mládež vysielaný z Bratislavy so slávnostným prejavom p.
ministra školstva Jozefa Siváka.
Dňa 14. marca o 14. hodine odpoludnia konala sa oslava štátneho sviatku v rámci
brannej výchovy. Žiaci ako príslušníci predvoj. Brannej výchovy sa jej aktívne zúčastnili.
Program pre túto oslavu bol nacvičovaný sústavne v škole v hodinách spevu a vyuč. jazyka
11. marca. Žiaci vyzdobili triedu a na štátny znak urobili veniec. Keďže v deň slávnosti bolo
pekné teplé počasie, slávnosť sa urobila na školskom dvore za prítomnosti všetkých
príslušníkov BV a predvojenskej BV chlapcov i dievčat. Prítomné boli i osoby BV nepovinné.
Po nástupe BV v jednotlivých zložkách vykonala sa oslava s týmto programom:
1. Hymna
2. Modlitba (Zbor. recitácia od M. Rázusa)
3. Oslavná reč
4. Moja vlasť (báseň)
5. Vojenská pieseň 2. roč.)
6. Driečná Slovenka (báseň)
7. Šuhaj Slovák (báseň)
8. Oj, Slováci (zbor. recitácia)
9. Slovenským hrdinom (báseň)
10. Pieseň (4.-8.roč.)
Po slávnosti defileé BV a jej zložiek pred štát. znakom.
4. máj

25. výročie smrti tragicky zahynutého Veľkého syna Slovenského národa generála
Milana Rastislava Štefánika bolo oslávené 4. mája dopoludnia poslednú vyučovaciu hodinu
(11-12).
Program slávnosti:
1. Hymna
2. Reč- smútočný prejav
3. Bohatiersky život
4. Dve básne
5. Kto za pravdu horí!
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Slávnosti sa zúčastnili všetci žiaci. Smútočný prejav mal riaditeľ školy „Bohatiersky život“prednáška zo života Štefánikovho prepletená recitáciami bola prednesená žiakmi: Anna
Gočová, Ondrej Švec, Andrej Moľ a Andrej Gdovin. Básne prednášali žiačky: Irena ŠoltýsMatisová a Mária Švec- Mihaľová. Slávnosť na žiakov zapôsobila.
Pre dospelých v rámci BV bola spomienková Štefánikova slávnosť urobená večer o 9.
hodine 4. mája. Program ten istý. Prejav pre dospelých obsahoval obšírne zhodnotenie
Štefánikovho diela a odkazu podľa hesla „Veriť, milovať, pracovať“.
Prednášateľ podal prítomným jasný obraz o tom, ako žiť a pracovať podľa nášho
najväčšieho vzoru, aby sme nezablúdili v temnotách dneška. Štefánik nech je nám všetkým
Slovákom jasne svietiacim majákom v temnotách, ktorý nám všetkým svieti na cestu života,
aby sme nezblúdili a keď blúdime, aby sme včas zbadali náš omyl a vrátili sa vždy k nemu
k nášmu žiarivému príkladu.
Slávnosti sa zúčastnili príslušníci BV, PBV a iný. Slávnosť zanechala na prítomných
hlboký dojem.
Prerušenie vyučovania na škole
13. mája prišiel na školu zo Školdozorného úradu vo Vranove obežník tohto znenia:
„Riaditeľstvám národných škôl v okrese Giraltovskom oznamujem, že MŠANO výnosom zo
dňa 9. mája 44 čís. 67.000/44-I/P nariadilo prerušiť vyučovanie dňom 13. mája 1944 na
všetkých národných školách v obciach Giraltovského okresu.
Pri prerušení vyučovania platia ustanovenia výnosu MŠANO zo dňa 20. apríla 1944
čís. 1112/44-prez. ktoré obežníkom zo dňa 11. mája 1944 čís. 1601/1944 boli oznámené
riaditeľstvám škôl“.
Na základe výš- citovaného obežníka vyučovanie na tun. škole sa zakončilo dňa 13.
mája o 15-tej hodine.
Toto potrebné opatrenie Min. škol a nár. osvety na základe celkovej vojenskej situácie,
kedy so zbesilou rozhorčenosťou zapojí svet nacionálne zmýšľajúci so svetom
demokratickým o svoje prvenstvo. To má po stránke vychovávateľskej a vyučovateľskej
neblahý vplyv na žiactvo tunajšej školy, lebo v posedných dvoch školských rokoch (1942/43
a 1943/44) sa žiactvo vyučovalo celkom len 10 mesiacov. Z čoho plynie, že žiak končiaci 2.
postup. ročník navštevoval školu celkove len 10mesiacov a aj to za vojnových pomerov, kedy
na škol. prácu neblaho vplývajú aj iné vonkajšie vplyvy. Pravda za takých okolností škola
nemohla ani pri najväčšej pečlivosti, starostlivosti a námahe dať žiakom za 10 mesiacov to, čo
by im dala za normálnych okolností za 20 mesiacov.
Koniec škol. roku
Školský rok 1943/44 ukončil sa dňa 20. júla 1944 podľa výnosu Ministerstva školstva
a národnej osvety v Bratislave na všetkých národných školách.
Žiaci nechodiaci do školy už od 13. mája 1944 zhromaždili sa 20. júna v školskej
učebni a prv než im boli vydané vysvedčenia boli poučení ako sa majú chovať v škol.
prázdninách.
Po rozdaní škol. vysvedčení rozlúčil sa triedny učiteľ so žiakmi celej triedy a osobitne
so žiakmi, ktorí dostali priepustné vysvedčenie a tým boli škol. povinností úplne zbavený.

Školský rok 1944/45
V školskom roku 1944/45 sa na tejto škole nevyučovalo vôbec.
Ján Veselý, pov. riaditeľ urobil všetky opatrenia na započatie vyučovania, avšak vyučovať
nezačal, pre bezpečnosť žiactva.
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Z počiatku bolo Slov. povstanie, ktoré pre neinformovanosť na Slov. východe
prinieslo medzi ľud akýsi chaos, neistotu, pravda času na rozmýšľanie bolo veľmi málo, lebo
nemecká okupačná armáda usadená v našom východnom pohraničí rýchlim zákrokom
odzbrojila naše dve východné divízie, prv než by boli mohli urobiť patričné voj. Opatrenia
a zapojiť do povstania všetok ľud a najmä mužov zbrane schopných.
Zálohy nemeckého vojska boli rozdelené takmer po všetkých tunajších dedinkách
v ktorých v prvom rade v školských budovách a miestnostiach sa ubytovali. I táto škola bola
takmer nepretržite obsadená nemeckým vojskom.
15. dec. 1944 odišiel tun. učiteľ na Vianoč. sviatky k rodičom na západné Slovensko
a nevrátil sa až dňa 3. sept. 1945 po demobilizovaní z čsl. armády.

Školský rok 1945/46
Začiatok škol. roku 1945/46
Školský rok 1945/46 začal sa 13. sept. 1945.
Opozdene preto lebo školská budova a učebňa boli nespôsobilé slúžiť svojmu poslaniu. Tiež
škol. lavice boli popálené nemeckým vojskom. Tieto sa získali zapožičaním zo štát. škôl
Hankovskej a Oľšavskej na čas potreby.
Do školy je zapísaných 28 žiakov (15 chlapcov a 13 dievčat). Vyučovanie začal Ján
Veselý, def. uč. ktorý je poverený funkciou riaditeľa školy.
Poštátnenie školy
Výmerom Škol. inšpektorátu I. v Prešove zo dňa 17. augusta 1945 č. 1774/1945 bola
tun. Obec. ľud. škola vyhlásená za Štátnu ľudovú školu s jednou postupnou triedou, jej škol.
obvod zostal nezmenený a kryje sa s katastrálnym územím obce.
Vyučovanie náboženstiev
Vyučovanie ev. a. v. náboženstva prevádza učiteľ Ján Veselý. Vyučovanie deje sa 2
hodiny týždenne a navštevuje ho z tun. školy 14 žiakov a zo Štát. ľud. školy v Nemcovciach 7
žiakov.
Vyučovanie rím. kat. náboženstva prevádza Soľár, rím. kat. farár z Hankoviec.
Vyučovanie deje sa 2 hod. týždenne a navštevuje ho z tun. školy 13. žiakov rím. kat. a 1. žiak
gr. kat. nábož. vyznania.
Oslobodenie vých. Slovenska
18.januára bola zadržaná slávnosť- výročie oslobodenia vých. Slovenska. Slávnosti sa
zúčastnili v hojnom počte aj miestny občania. O význame dňa po zaspievaní čsl. hymny
prehovoril Ján Veselý.
V reči zhodnotil obetavosť ČA, čsl. vojska, partizánov a ilegálnych pracovníkov
v oslobovacom boji. V ďalšej reči ukázal cestu akou sa máme ubierať, aby sme si ťažkými
obeťami vykúpenú slobodu trvalo zabezpečili. Po vzdaní holdu padlým hrdinom v boji proti
násiliu a nemeckým okupantom zakončil reč slovami: „Spoločným úsilím slovanských
národov bola zasekaná cesta nemeckému fašizmu, nemeckej rozpínavosti a túhy po ovládaní
sveta, len spoločným úsilím, svorne, vykonávajúc poctivé každý na svojom mieste svoje
povinnosti, zaistíme si krajšiu budúcnosť a rozkvet nášho štátu.
Slávnosť bola zakončená piesňou Kto za pravdu horí.
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Obraz p. prezidenta Dr. E. Beneša a T. G. Masaryka
Bývalý starosta obce Ján Gdovín a predseda miestnej org. KSS Ján Guľa priniesli dňa
1. marca do tun. školy obraz p. prezidenta Dr. E. Beneša.
Obraz bol zhabaný HG (Hlinkovou gardou) z Kurimy v čase rozkladu prvej čsl.
republiky.
Menovaní občania ktorí boli prítomný, keď členovia HG obraz v tun. škole zhabali,
teraz ich navštívili a s hrozbou, keď nevydajú zhabaný obraz, podajú na nich pre ten čin
trestné oznámenie, prinútili týchto obraz vydať.
Vyslovujem im aj touto cestou za záujem o školský inventár a opravdivú starostlivosť
a záujem o školu čo najsrdečnejšiu vďaku.
Podobným spôsobom bol prinesený do tun. školy aj obraz prezidenta- osloboditeľa T.
G. Masaryka.
7. marec
7. marca bola zadržaná spomienková slávnosť výročie narodenín prezidenta
osloboditeľa T. G. Masaryka.
O jeho živote, životnom diele a osloboditeľskom úsilí národov: Čechov a Slovákov
prehovoril riaditeľ školy. Na slávnosti bola spievaná čsl. hymna.
4. máj

27. výročie smrti tragicky zahynutého bohatiera generála M. R. Štefánika bolo
dôstojne dňa 4. mája od 11 do 12 hod. oslávené.
Program oslavy:
1. Čsl. hymna
2. Zvuky Slovenčiny- Z. Kyjaková (3. roč.)
3. Najsladšia reč na svete (A. Havírová 1. roč)
4. Prejav (J. Veselý riaditeľ školy)
5. M. R. Štefánik (J. Švec 3. roč)
6. Za M. R. Štefánikom (J. Švec 5. roč)
7. Kto za pravdu horí.
O význame generála Štefánika pre Slovákov, o jeho oslobodzovacej práci v 1. svet. Vojne
prehovoril riaditeľ školy.
V prejave bol M. R. Štefánik zhodnotený ako vzor húževnatosti, pracovitosti a lásky
k vlasti.
28. máj
Šesťdesiate druhé výročie narodenín nášho pána prezidenta Dr. Eduarda Beneša bolo
dôstojné za prítomnosti všetkých žiakov školy oslávené takto: životnom diele
a osloboditeľskom úsilí pána prezidenta prehovoril riaditeľ školy.
Žiaci recitovali básne a spievali piesne. Bola spievaná čsl. hymna a hymnická pieseň:“
Kto za pravdu horí“.
Po slávnosti žiaci odišli do svojich domovov. Slávnosť bola poriadaná v posledných
dvoch vyučovacích hodinách.
Deň matiek
Deň matiek- sviatok našich mamičiek bol oslávený v tunajšej škole 2. júna na
školskom dvore s takýmto programom:
1. „Ťažko ma mamička vychovala“- pieseň
2. „Naša mať“- báseň
3. „až ja budem veľký“- báseň
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4. Prejav a hold matkám
5. Dekorácia matiek srdiečkami
6. Divadelný výstup: „Matka a syn“.
7. Prejav žiaka a poďakovanie sa za dary sociálne slabším deťom.
8. „Naša škola milá“- pieseň
9. „Deťúrence milé hravé“- báseň (zbor. rec.)
10. „Hor sa mládež“- (zbor. rec.) báseň
Slávnosti sa zúčastnilo hodne matiek, otcov, synov a dcér. Svojim programom hodne
priblížila školu s rodičmi a poučila každého ako žiť v rodine a ako sa v nej spravovať a o ňu
sa starať. Napokon vyznela aj ako manifestácia za mier za šťastnú budúcnosť našej vlasti
a štátu.
Týždeň detskej radosti
Od 15. júna do 23. júna bol nariadený pov. školstva a osvety na školách týždeň
radosti. V tomto týždni program učebnej látky sa zmenil tak, aby vyznel ako radosť z práce
v jej ohodnotení. Zakončenie týždňa radosti bola nedeľa 23. júna s programom zábavnošportovým. Detské hry závody a hudba. Tohto programu sa zúčastnilo aj obecenstvo v hojnej
miere. Na programe boli zainteresované aj štát. ľud. škola v Harhaji a v Hankovciach.
Koniec škol. roka
28. júna skončil sa šk. rok 1945/46. Riaditeľ školy rozdal žiakom vysvedčenia, dal
pokyny žiakom ako sa majú chovať počas prázdnin a rozlúčil sa so žiakmi odchádzajúcimi do
života dajúc im hodnotné ponaučenia pre život.

Školský rok 1946/47
Začiatok škol. roku 1946/47
Vyučovanie v školskom roku 1946/47 započalo sa dňa 30. sept. 1946 s 28. žiakmi (14
chlapcov a 14 dievčat). Školu navštívilo 5 nových prvákov, ktorí našu pozornosť najviac
vzbudzujú. Pre nedostatok učebníc je vyučovanie hodinové
Hneď druhý deň sme si spomenuli na význam (14. sept.) osobnosti býv. prezidenta Dr.
T. G. Masaryka a výročie jeho smrti.
Keďže býv. učiteľ Ján Veselý bol preložený z tun. školy do Čeľadníc do 30. sept. 1946
sa vôbec na škole nevyučovalo.
Dňa 12. sept. 1946 Pover. školstva a osvety dekrétom číslom: 92.773/46- II/2
vymenovalo na tun. školu Juraja Velčka, ktorý bol poverený aj funkciou riaditeľa školy.
Vyučovanie náboženstiev
Vyučovanie ev. a. v. náboženstva prevádza učiteľ Juraj Velčkos. Vyučovanie deje sa
2. hod. týždenne a navštevuje ho z tun. školy 12 žiakov a zo Štát. ľud. školy v Nemcovciach
5. žiakov.
Vyučovanie rím. kat. náboženstva prevádza Juraj Solár rím. kat. farár z Hankoviec.
Vyučovanie deje sa 2. hod. týždenne a navštevuje ho 16 žiakov z tun. školy.
Prístavba školy (výstavba novej školy)
Dňa 2. okt. 1946 MNV v Porúbke podal žiadosť škol. inšp. I v Prešove o výstavbu
novej školy. Školský inšp. I. v Prešove vyhovel požiadavkám občanov a nariadil, aby
vyhľadali 3. pozemky, z ktorých 1. najlepší bude na výstavbu školy.
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Po vyhľadaní pozemkoch pozval predseda MNV Andrej Antolík Škol. inšp. a štát.
stavebný úrad z Prešova o zistenie pozemku na výstavbu školy.
Dňa 22. okt. 1946 prišla komisia, ktorá zistila, že najvhodnejší pozemok na výstavbu
školy je pozemok obecný (odkúpený r. 1943 na ver. dražbe. Dom a pozemok bol židovský na
ktorom je terajšia škola. Tu sa jednalo o prístavbu učební.

Slávnosť k výročiu 28. októbra 1946
28. október
V predvečer 28. okt. 1946 o 18. hod. zišli sa žiaci na školskom dvore odkiaľ za
prítomnosti občanov šli sme sprievodom na najbližší vrch, kde za sprievodu piesní zapálili
sme vatru slobody.
Dňa 28. okt. 1946 ráno o 9. hod. zišli sa žiaci a občania tun. obce do vyzdobenej
štátnej ľud. školy v Porúbke, kde sa začala spomienková slávnosť.
Program:
1. Štátna hymna
2. „Poklad“ báseň k 28. okt. recitovala Helena Trinkovičová, žiačka V. triedy.
3. „Túžba“ báseň k 28. okt. recitovala Zuzana Gdovinová, žiačka IV. triedy
4. „Nášmu výročiu“ recitoval Andrej Gdovín, žiak VII. triedy
5. Hymna- pieseň Kto za pravdu horí
6. Význam 28. okt. prednášal riaditeľ školy
7. Hymničná pieseň „Hej Slováci“
Druhé výročie oslobodenia vých. Slovensk.
18. januára bola zorganizovaná slávnosť- druhé výročie oslobodenia východného
Slovenska. Slávnosti sa zúčastnili v hojnom počte aj miestni občania. O význame dňa po
zaspievaní čsl. hymny prehovoril Juro Felckoj.
V reči zhodnotil obetavosť čsl. vojska partizánov a ilegálnych pracovníkov. V dlhej
reči ukázal cestu akou sa máme ubierať, aby sme si ťažkými obetami vykúpenú slobodu
trvalo zabezpečili. Po vzdaní holdu padlým hrdinom v boji proti násiliu a nemeckým
okupantom zakončil slovami „Spoločným úsilím slovenských národov bola zasekaná cesta
nemeckému fašizmu, nemeckej rozpínavosti a túžby po ovládaní sveta, len spoločným úsilím,
svorne vykonávajúc poctivé každý na svojom mieste svoje povinnosti, zaistíme si krajšiu
budúcnosť a rozkvet nášho štátu.
Program:
1. Štátna hymna
2. Preslov riaditeľa školy
3. „Ja som Slovák“ báseň- recitoval Juraj Švec žiak IV. triedy
4. „Bez matky“ báseň- recitovala Mária Švecová žiačka VI. ročníka
5. Pieseň „Pocta moja pocta“ ktorú zaspievali všetci žiaci tun. školy
6. „Slováci“ báseň- recitoval Andrej Švec žiak II ročníka
7. „Sirôtka“ báseň- recitovala Zuzana Gdovin- Kyjaková žiačka IV. roč.
8. Pieseň „Pokapala na salaši slanina“, ktorú zaspievali všetci žiaci tun. školy
9. Vzdych v zákopoch recitovala Mária Švecová žiačka II. ročníka
10. Slávnosť bola zakončená piesňou „Kto za pravdu horí“
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Školský rok 1947/48
Začiatok škol. roku 1947/48
Školský rok 1947/48 začal sa 5. septembra 1947 s 26. žiakmi (13 chlapcov
a 13dievčat). Do prvej triedy prišli štyria žiaci, ktorí vzbudzujú v triede najviac našu
pozornosť.
Keďže bývalý učiteľ Juraj Velčko bol preložený z tun. školy, na jeho miesto bol
poverený Eduard Macko doč. uč. Poverením školstva a osvety dekrétom č. 67. 910/47-II/3
a zo dňa 7. augusta 1947. Zároveň ho poverila aj funkciou riaditeľa tejto školy.
Školskú budovu spravoval cez prázdniny Juraj Kovaľ uč. od ktorého sa škola 3. sept.
1947 prebrala.
Spomienka na národné povstanie
V prvom týždni sa usporiadala spomienková slávnosť k 29. augusta pre školskú
mládež dodatočne. Riaditeľ školy zhodnotil význam povstania a spomenul kraje v ktorých sa
povstanie tvrdo zaradilo k boju za slobodu ČSR.
10. výročie smrti prezidenta Osloboditeľa. Spomienka
Spomienka na škole sa konala 13. septembra predpoludním. V spomienke sa
zhodnotila veľká osobnosť prezidenta T. G. Masaryka. Bola vyzdvihnutá skutočnosť, že bez
Osloboditeľa nebola by možno dnes demokratická ČSR.

Slávnosť k výročiu 28. októbra
28. október
Dňa 28. októbra bola usporiadaná spomienková slávnosť k 28. októbru. Dňa 28.
októbra zišli sa žiaci a občania do Štát. ľud. školy v Porúbke, kde sa usporiadala spomienková
slávnosť.
V histórii slovenského národa je niekoľko významných udalostí, ku ktorým sa občas
vraciame. Taký je aj 28. október, ktorý z hĺbky duše pozdravujeme a že jemu sme povďačný.
Dedičstvo 28. októbra budeme zveľaďovať vo všetkých odboroch štátneho
a národného života.
Program bol tento:
1. Štátna hymna
2. „Na deň slobody“ recitoval Ján Moľ, žiak 5. triedy
3. „Hoj otcovia“ recitovala Zuzana Šoltýsová, žiačka 5. triedy
4. „Hoj zem drahá“, rec. M. Gočová ž. 3. tr.
5. „Modlitba“ rec. A. Sokol ž. 2. tr.
6. „28. október“ rec. Z. Švec-M. 3. tr.
7. „Partizánska“ rec. Z. Kyjaková, ž. 5. tr.
8. „Tam pri Strečne“ rec. M. Švecová, ž. 3. tr.
9. „K 28. októbru“ prednášal riad. školy Eduard Macko
10. „Za národ a republiku“ rec. J. Lukáč, ž. 2. tr.
11. „Sväť Slovensko sväť“ rec. J. Švec, ž. 5. tr.
Slávnosť bola ukončená piesňou „Kto za pravdu horí.....“
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Slávnosť k 30. výročiu vzniku SSSR

Slávnosť sa konala v Štát. ľud. škole. Na slávnosti boli prítomní ľudia a deti
z Porúbky. K slávnostnému prejavu, ktorý povedal riad. školy sa zapojili aj deti, ktoré
prednášali tieto básne:
1. Gočová „Sviatok víťazstva“.
2. Bednárová „Klebetníkom Ruska“.
3. Švecová „SSSR“.
4. Havírová „Rodná Rus“.
Na koniec bola vyslovená úcta a vďačnosť dvom najvýznamnejším osobnostiam sovietskeho
zväzu a to V. J. Leninovi a vodcovi J. V. Stalinovi.
7. marec
7. marca bola zadržaná spomienková slávnosť výročie narodenia prezidenta
osloboditeľa T. G. Masaryka.
O jeho živote, životnom diele prehovoril riaditeľ školy. Na slávnosti bola spievaná čsl.
hymna a „Kto za pravdu horí“.
4. mája a 8. mája
Tragická smrť M. R. Štefánika oslavovaná dňa 8. mája dopoludnia v poslednú
vyučovaciu hodinu.
Tiež bolo ku spomienke na 5. mája 1945, keď český národ povstal proti nepriateľom
Nemcom. Tiež sa vyzdvihol význam tohto povstania, ktoré povstanie ukončilo rýchli spád
druhej svet. vojny.
Ako veľmi významný deň bol tu spomenutý aj 9. máj, keď v celom svete šlo heslo na
vlnách éteru „Je koniec vojny“. Je to deň, ktorý sa zapísal do dejín ľudstva ako víťazný deň,
keď Slovania vyhrali vojnu s krutým nepriateľom Nemcom. V ten deň Nemci zhodili zbrane
a sa poddali.
O udalosti týchto významných dní prehovoril riaditeľ školy. Program bol spestrený aj
básňami, ktoré hovorili žiačky.
1. Švecová M. „Štefánik“.
2. Gočová „Náš bohatier“.
3. Kyjaková „Sme slobodní“.
Na slávnosti bola spievaná aj čsl. hymna „Kto za pravdu horí“.
28. mája
Šesťdesiate štvrté výročie narodenín nášho pána prezidenta Dr. E. Beneša bolo
dôstojne oslávené za prítomnosti všetkých žiakov.
O životnom diele a jeho úsilí prehovoril riaditeľ školy. Žiaci recitovali a spievali
piesne.
Po slávnosti žiaci odišli domov. Slávnosť bola usporiadaná v poslednej vyučovacej
hodine.
30. mája deň matiek
Deň matiek- sviatok našich mamičiek bol oslávený spoločne zo Štát. ľud. škol.
Hankovce a Harhaj. Slávnosť bola na obecných lúkach porúbskych.
Ako prvý bod bola zaspievaná čsl. hymna. Po hymne nasledovali básne. Básne boli
prednesené deťmi z každej ľudovej školy.
Ako slávnostnú reč pre mamičky k všetkým prítomným povedala koleg. zo Štát. ľud.
školy Harhaj. Reč mala veľmi precítene, tak, že ľudí to veľmi dojalo.
Na slávnosti sa zhromaždilo niekoľko stovák ľudí.
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Po programe bola zaspievaná pieseň školskou mládežou „Mať moja, mať moja....“ a
„Kto za pravdu horí“ do ktorého spevu sa zapojili aj ľudia.
Do večera bola ešte ľudová veselica pre mládež aj pre dospelých.

Školský rok 1948/49
Školský rok 1948/49 začal sa 27. septembra s 22 žiakmi/12 dievčat a 10 chlapcov.
Ján Miško, nastúpenie služby
Nakoľko Eduard Macko, doč. uč. nastúpil vojenskú prezenčnú službu, na jeho miesto
bol ustanovený Ján Miško vyp. uč.
28. X. 1948. 30. rokov republ. víťazstvo ľudovej demokracie.
Dňa 27. októbra po druhej vyučovacej hodine bola usporiadaná oslava 28. októbra,
ako 30. výročie vzniku Československej republiky. Slávnostnú reč predniesol Ján Miško,
riaditeľ školy, v ktorej načrtol a zhodnotil vznik a vývin politických udalostí za uplynulých
30. rokov.
Riaditeľ školy vo svojej reči vyzdvihol, že dnes Slovenský a Český s nadšením buduje
svoj nový a šťastný domov, dokončuje dvojročný plán a pripravuje sa do prvej päťročnice,
ktorá zvýši hospodársku a kultúrnu úroveň všetkých pracujúcich a zabezpečí socialistický
poriadok. Na slávnosti zúčastnil sa aj pekný počet obyvateľstva.
31. výročie Októbrovej revolúcie- oslavy na školách
Dňa 6. novembra 1948 po druhej vyučovacej hodine bola usporiadaná slávnosť na 31.
výročie Októbrovej revolúcie- vznik Sväzu sovietskych socialistických republík.
Slávnostný prejav mal riaditeľ školy. Vo svojom prejave vyzdvihol najmä že
Októbrová revolúcia mala veľký vplyv na oslobodenie Rakúsko- Uhorska. Ďalej že SSSR
bojoval s veľkými obetami za slobodu všetkých utláčaných národov, tiež za oslobodenie našej
vlasti a za trvalý mier na celom svete.
Pri oslave odzneli piesne a žiacke recitácie.
Neprítomnosť učiteľa pre nemoc
Dňa 12. novembra 1948 odišiel učiteľ tunajšej školy Ján Miško na liečenie do Tatier,
dôsledkom čoho sa nevyučovalo na škole od 12. novembra do 28. decembra 1948.
Ján Krajňák, nastúpenie služby
Dňa 28. decembra 1948 bol ustanovený na tunajšiu školu Ján Krajňák, vyp. uč.,
dekrétom Povereníctva školstva a osvety v Bratislave zo dňa 20. januára 1949, č. 22. 683/49II/3a.
Dočasná zmena na Škol. inšpektoráte Prešov I.
Dňa 1. decembra 1948 v škol. obvode Prešov I. zastupovaním škol. inšpektora
Michala Klému bol poverený Arnošt Benický, škol. inšpektor zo Sabinova.
Slávnostné započatie päťročného plánu
Dňa 3. I. 1949 táto významná celonárodná udalosť bola zhodnotená a oslávená na
prvej vyučovacej hodine. O význame „Päťročnice“ prehovoril riaditeľ školy Ján Krajňák. Po
slávnosti sa vo vyučovaní pokračovalo.
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Oslavy V. J. Lenina na školách
Dňa 21. januára 1949 na poslednej vyučovacej hodine uctila sa pamiatka V. J. Lenina.
Spomienkovú slávnostnú reč prehovoril Ján Krajňák, riad. školy. Vo svojom prejave
vyzdvihol dielo V. J. Lenina pre socialistickú výstavbou SSSR a zdôraznil Lenina ako tvorcu
socialistickej sovietskej demokracie a zakladateľa sovietskej mierovej politiky. Povedal, že
z jeho myšlienok budeme aj my mnoho čerpať pri budovaní nášho štátu a pri plnení našej
päťročnice.
Vladimír Janotka, škol. inšpektor. Prevzatie úradu Škol. inšp. v Giraltovciach
Povereníctvo školstva, viet a umení vyhovelo regionálne školským potrebám nášho
okresu a preto sídlo dozorného obvodu prenieslo do Giraltoviec.
Za škol. inšp. ustanovilo p. Vladimíra Janotku, byv. riad. mešt. Školy v Giraltovciach.
Oslavy výročia založenia sovietskej armády a výročie februárového víťazstva
Československého ľudu.
Dňa 26. II. 1949 oslávilo žiactvo na posledných dvoch vyučovacích hodinách 31.
výročie založenia sovietskej armády, ktorá bola vybudovaná na ochranu mieru a priateľstva
medzi národmi všetkých zemí.
Taktiež oslávilo výdobytky úsilia KSČ, KSS a prezidenta Klementa Gottwalda, čiže
prvé výročie februárového víťazstva Československého ľudu. V slávnostnej reči riad. školy
poukázal na význam založenia sovietskej armády a súčasne zhodnotila víťazstvo nášho ľudu.
Na oslave sa zúčastnilo aj obyvateľstvo obce.
7.III. 1949. Oslava nar. G. Masaryka.
Dňa 7. marca v rámci jednej vyučovacej hodiny predpoludním konala sa „Spomienka
99. výročia narodenín prezidenta osloboditeľa T.G.Masaryka“.
Týždeň Československo-poľského priateľstva
Dňa 12. marca 1949, na druhé výročie podpísania zmluvy o priateľstve medzi
Československou republikou a Poľskom, bola usporiadaná slávnosť na poslednej vyučovacej
hodine.
Riaditeľ školy Ján Krajňák prehovoril o dôležitosti zmluvy a o význame verejných
kultúrnych a hospodárskych stykov medzi Československom a Poľskom.
Akcia na zníženie dojčenskej úmrtnosti na Slov.
V dňoch od 3 do 10. apríla t.r. prebiehala na Slovensku „Akcia na zníženie dojčenskej
úmrtnosti“, do ktorej bola zapojená aj naša škola.
Oslavy 1. mája 1949 na školách.
Dňa 30. apríla 1949 v dopoludňajších hodinách vyučovania, žiaci tunajšej školy
dôstojne slávili najväčší sviatok socializmu- 1.máj. Na slávnosti prehovoril za hojnej účasti
obyvateľov obce, riaditeľ školy. Medzi iným povedal: „Tak ako každoročne, aj toho roku
rozhodli sme sa usporiadať oslavy 1. mája 1949, ako spoločné a jednotné manifestácie
všetkých pracujúcich, aby sme spoločne oslávili a ukázali svetu, že sme nastúpili cestu
socializmu. Chceme ukázať svetu, že stojíme vždy v prvých radoch bojovníkov za svetový
mier.“
Dňa 1. mája 1949 zúčastnilo sa žiactvo tunajšej školy na celookresných oslavách
v Giraltovciach.
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15. máj 1949 sviatok matiek.
Slávnosť z príležitosti „Sviatok matiek“ bola usporiadaná dňa 30. mája na školskom
dvore tunajšej školy za spoluúčasti všetkých občanov. Riaditeľ školy prehovoril o láske
k matke a deti predniesli svoje básničky ku mamičkám a odovzdali kytice, ako symbol lásky
ku svojim drahým matkám.
8. júna oslavy Puškina na školách.
Dňa 8. júna t.r. oslávilo žiactvo na poslednej vyučovacej hodine 150. výročie
narodenia veľkého ruského básnika A.S.Puškina.
Koniec škol. roku 1948/49
Školský rok 1948/49 sa skončil 30. júna 1949.
Po rozdaní škol. vysvedčení rozlúčil sa triedny učiteľ so žiakmi celej triedy a poučil
ich ako sa majú chovať v prázdninách.

Školský rok 1949/50
Škol. rok 1949/50 začal sa 2. sept. 1949 s 29. žiakmi.
Oslavy SNP
Dňa 5. sept. 1949 bola zadržaná na tunajšej škole oslava SNP za účasti miestneho
obyvateľstva. Program:
1. Otvorenie slávnosti.
2. Báseň „Partizánska“, ktorú predniesol Jozef Švec, žiak V. roč.
3. Slávnostná reč riad. školy, v ktorej zhodnotil význam a cieľ SNP v roku 1944.
4. Báseň „Na stráži“. Predniesol Andrej Švec-Babov, žiak V. roč.
5. Pieseň „Po horách“. Zaspievali žiaci Národnej školy v Porúbke.
6. Zakončenie.
MDF – školská stravovacia akcia na škole
Povereníctvo práce a sociálnej starostlivosti pojalo na návrh ONV tunajšiu školu do
školskej stravovacej akcie Medzinárodného detského fondu, v škol. roku1949/50. Stravovanie
sa začína 1.10.1949.
Potraviny na túto akciu dodáva ONV- ref. práce a sociálnej starostlivosti
v Giraltovciach. Strava sa žiakom poskytuje zadarmo.
Zdravotný zátvor školy.
ONV v Giraltovciach ako I. stupňová zdravotná vrchnosť na základe §33 zák. čl. XIV.
2. r 1876 a vl. nar. zo dňa 22.XII.1922 č. 385 Sl. z. a n. nariadil výmerom zo dňa 4. okt. 1949,
č. 326- 3.10.1949- v I. – zdravotný zátvor tunajšej školy pre hromadný výskyt nákazlivej
choroby medzi deťmi na čas 14 dní t.j. od 4.10. do 17. 10. 1949 vrátane.
Na túto nákazlivú chorobu- sypanice ochoreli skoro všetci žiaci tunajšej školy.
Dni čsl.-sovietského priateľstva.
V dňoch od 30. okt. do 7. novembra 1950 prebiehala akcia „Dni čsl.-sovietského
priateľstva“ do ktorej bola plne zapojená aj naša škola.
V rámci „dní“ boli prevedené tieto akcie:
1. 2. nov. 1949 slávnostné otvorenie „dní čsl.-sovietského priateľstva.“
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2. V tenže istý deň, po slávnostnom prejave riaditeľa, učiteľ a žiaci tunajšej školy
manifestačne podpísali zdravicu gen. J.V. Stalinovi, z príležitosti jeho 70.narodenín,
ktorou prejavili svoju lásku a priateľstvo k SSSR a jej geniálnemu vodcovi.
3. Dňa 3. a 5. nov. 1949 boli zadržané prednášky: Mierová politika SSSR a J.V. Stalin,
náš osloboditeľ, najlepší zástanca a úprimný priateľ československého ľudu. Prednášal
Ján Krajňák, riaditeľ školy.
4. Dňa 4. nov. 1949 boli zadržané oslavy čsl.-sovietského priateľstva. 6. nov. 1949 boli
oslavy 32. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Kultúrny program na
oslavy dodalo žiactvo tunajšej školy.
Škola bola vyzdobená v duchu prebiehajúcich dní. Vyučovanie v škole bolo zamerané
k prehĺbeniu znalosti žiakov o hospodárskom, sociálnom a kultúrnom rozvoji SSSR.
Oslavy Tokajíckej tragédie na škole.
Dňa 19. novembra 1949 v rámci poslednej vyučovacej hodiny konala sa „oslava
piateho výročia Tokajíckej tragédie“.
Oslavy 70. narodenín J.V. Stalina na škole.
Dňa 20. decembra 1949 konali sa oslavy z príležitosti 70. narodenín gen. J.V. Stalina.
V dopoludňajších hodinách bola školská oslava s nasledujúcim programom:
1. Hymny
2. Otvorenie slávnosti.
3. Slávnostná reč riaditeľa školy, v ktorej nám vysvetlil, čo pre nás znamená J.V. Stalin.
V svojej reči medzi iným povedal: „K nemu gen. J.V. Stalina viaže nás osobitný
záujem ako k najväčšiemu mužovi našej doby. V jeho osobnosti poznávame
i najväčšieho mysliteľa prítomných dejín“.
4. Pieseň „Oj na hory“, ktorú zaspievali žiaci tunajšej školy.
5. Báseň „K ľudu“ recitovala Zuzana Švec-Mihaľová, žiačka 5. roč.
6. Pieseň „Ja do hory“, spievali žiaci tunajšej školy.
7. Báseň „Pieseň o Stalinovi“. Predniesla Mária Švecová, žiačka 5. roč.
8. Zborová recitácia, ktorú recitovali žiaci Národnej školy v Porúbke.
Slávnosť bola zakľúčená zaspievaním piesne „Pieseň práce“.
S tým istým programom bola vo večerných hodinách zadržaná slávnosť pre miestne
obyvateľstvo.
V dňoch 18.-2. decembra 1949 bola v miestnosti tunajšej školy „Stalinská výstava“, za
účasti všetkých masových organizácii, miestneho obyvateľstva a žiactva.
Záväzky školy ku IX. zjazdu KSS
Tunajšia škola sa zaväzuje splniť ako dar ku IX. zjazdu KSS tieto úlohy:
1. zníži sa absencia žiakov školy na minimum.
2. opraví sa plot školy, vyčistí sa záhrada a dvor školy v hodnote 850 Kčs.
3. učiteľ odpracuje 3 dni brigádnickej práce pre 5 RP v hodnote 520 Kčs.
4. učiteľ prednesie v obci aspoň 3 prednášky na popularizáciu JRD.
5. Zlepší sa socialistická výchova žiakov mesačnou spoluprácou s SRPŠ.
6. Škola nazbiera 45 kusov fliaš, 10 kg papiera v úhrnej hodnote 62 Kčs.
Spomienka 26. výročia smrti V.I. Lenina.
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Dňa 21. januára 1950 bola usporiadaná na tunajšej škole dôstojná pietna spomienka
z príležitosti 26. výročia smrti Vladimíra Iľjiča Lenina. V tejto spomienke ohodnotil riad.
školy neobyčajný význam osobnosti V.I. Lenina pre robotnícku triedu a pre celé ľudstvo.
Založenie SRPŠ pri škole.
Dňa 25. januára 1950 bolo založené pri tunajšej škole združenie rodičov a priateľov
školy (SRPŠ). Za predsedu bol zvolený Ján Lukáč, roľ. v Porúbke. Podpredseda: Andrej Švec,
II. podpredseda: Juraj Švec, tajomník: Havír Ján, pokladník: Štefan Švec, členovia výboru:
Ján Krajňák, riad. školy, Ján Hvišč, Ján Šoltýs- Matys a Zuzana Červeňáková. Hospodár:
Andrej Švec-Babov, I. revízor: Ján Švec-Miháľ, II. revízor: Andrej Švec-Mihaľ, zapisovateľ:
Ján Bednár. Za náhradných členov výboru boli zvolení: Juraj Goč, Anna Sokolová a Mária
Kotaliková.
Národné sčítanie ľudu. Účasť učiteľov.
Podľa vládneho nariadenia č. 224/49 Sb. bolo v mesiaci marci prevedené sčítanie ľudu
v našej vlasti. Aby táto zodpovedná úloha bola prevedená presne a spoľahlivo, do týchto
sčítacích prác bolo zapojené aj učiteľstvo, ako sčítací komisári a revízori.
Aj miestny učiteľ, Ján Krajňák, bol zapojený do týchto prác ako sčítací komisár,
dôsledkom čoho sa na škole v dňoch 27.II. – 11.III. 1950 nevyučovalo.
Sté výročie narodenín T.G. Masaryka – oslavy na škole.
Dňa 13. marca 1950 konala sa na poslednej vyučovacej hodine spomienka stého
výročia narodenín T.G.Masaryka.
Veľkonočný Mier ČIČK 1950.
V rámci „Veľkonočný Mier 1950“ bola zadržaná na tunajšej škole dňa 2.IV. 1950
slávnosť pod heslom: „Do boja za mier, za šťastný domov pracujúcich“, za prítomnosti
obyvateľstva obce. Program dodalo žiactvo tunajšej školy. Peniaze nazbierané na tejto
slávnosti v prospech Dorastu ČIČK boli zaslané šekovým výplatným lístkom.
„Týždeň čistoty“ na škole.
V dňoch od 27. marca do 1. apríla bol usporiadaný na škole „Týždeň čistoty“. Žiaci
vyčistili okolie školy, triedy, záhrady a verejné miesta v obci.
Oslavy V.I. Lenina a básnika Majakovského.
Dňa 18. apríla 1950 bola usporiadaná na poslednej vyučovacej hodine spomienková
slávnosť na pamäť 20. výročia smrti veľkého sovietskeho socialistického básnika Vladimíra
Majakovského.
Dňa 22. apríla 1950 bola usporiadaná na posledných dvoch vyučovacích hodinách
školská oslava na pamäť 80. výročia narodenín génia socializmu V.I. Lenina. Slávnostnú reč
mal riaditeľ školy, v ktorej zdôraznil význam Leninovej práce pri vytvorení zväzkov
robotníkov a roľníkov, význam jeho boja za nový, socialistický pomer k práci a ako tvorcu
sovietskej demokracie a štátu.
1. máj 1950 – sviatok práce.
Dňa 29. apríla 1950 bola usporiadaná na posledných dvoch hodinách oslava sviatku
práce. Program bol tento:
1. Hymny- otvorenie
2. Preslov riaditeľa
3. Báseň: V nový život. Predniesla Zuzana Švecová, žiačka V. roč.
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4.
5.
6.
7.
8.

Pieseň: Smelo len zväzáci k cieľu. Zaspievali žiaci III. – V. roč.
Báseň: Na prvého mája. Predniesol Tomáš Švec, žiak III. roč.
Piesne: Keď ja pôjdem...Ej, hora, hora...Zaspievali žiaci V. roč.
Báseň: 1. máj predniesla Elela Šoltýs-Matysová, žiačka II. roč.
Zakončenie. Pieseň práce.

IX. zjazd KSS.
V dňoch 24.-27. mája 1950 konal sa IX. zjazd KSS v Bratislave, z príležitosti ktorého
konala sa dňa 23. mája 1950 na posledných dvoch vyučovacích hodinách školská slávnosť za
prítomnosti rodičov a priateľov školy. Reč o význame IX. zjazdu strany prehovoril riaditeľ
školy.
Po slávnosti bola prevedená kontrola záväzkov a darov k IX. zjazdu Strany, na ktoré
sa zaviazalo žiactvo, učiteľ a rodičia.
12. výročie smrti M. Gorkého.
Z príležitosti 12. výročia smrti M. Gorkého bola zadržaná na tunajšej škole dňa 22.
júna 1950 slávnosť na posledných dvoch vyučovacích hodinách, na ktorej prednášateľom bol
Ján Krajňák, riad. školy.
Zakončenie škol. roku 1949/50.
Školský rok 1949/50 sa slávnostne skončil 28. júna 1950 predpoludním s 30. žiakmi.
Program zakončenia bol tento: O 7.30 hod. bol nástup a sprievod žiactva dedinou. Po
skončení sprievodu odišlo sa do Kurimy, kde bola spoločná slávnosť celého okrsku. Tam si
vypočulo žiactvo o 9. hod. prejav povereníka E. Sýkoru.
Po slávnosti sa vrátili žiaci do školy, kde im boli vydané vysvedčenia a práce.
Nakoniec sa žiactvo rozlúčilo s triednym učiteľom.
V. Janotka, uvoľnenie z funkcie škol. inšp.
PŠVU v Bratislave uvoľnilo V. Janotku z funkcie okres. škol. inšpektora pri ONV
v Giraltovciach. Pri odchode z úradu sa s. inšpektor srdečne poďakoval za spoluprácu učit.
Kolektívu celého okresu.
Ján Hájnik, poverenie funkciou okresného škol. inšpektora.
Dekrétom PŠVU zo dňa 1. aug. 1950, č. 9. 417/1950-K/2 zo služobných dôvodov bol
poverený funkciou škol. inšpektora na referáte pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu pri
ONV v Giraltovciach. Ján Hájnik, riad. Národnej školy v Chmeľove.

Školský rok 1950/51
Školský rok 1950/51 sa začal s 24 žiakmi dňa 1. septembra 1950 slávnosťou. Program
slávnosti bol tento:
1. O 8. hod. zraz žiactva a sprievod dedinou.
2. Prejav riaditeľa školy, v ktorom zhodnotil význam školstva v budovaní socializmu
a boja za svetový mier.
3. Báseň, ktorú predniesol žiak IV. roč.
4. Sľub žiakov a odovzdanie darčekov žiakom, ktorí prišli do I. roč.
5. Odchod žiakov do Kurimy do kult. domu, kde si vypočuli prejav ministra školstva, Z.
Nejedlého.
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6. Rozhovor so zástupcami ľudu.
Eduard Macko, nastúpenie služby.
Dňa 2. októbra 1950 vrátil sa Eduard Macko z voj. čin. služby a nastúpil miesto
učiteľa na tunajšej škole. Učiteľ Ján Krajňák nastúpil vojenskú čin. službu na dva roky.
Oslavy „Deň československej armády“
Dňa 6. októbra 1950 bola usporiadaná slávnosť na počesť našej ľudovodemokratickej
armády.
Slávnostný prejav mal riaditeľ Národnej školy. V svojom prejave vyzdvihol bdelosť
a ostražitosť našej armády, ktorá háji záujmy pracujúceho ľudu. Pri oslave odzneli piesne
a žiacke recitácie.
32. rokov ČSR víťazstva ľudovej demok.
Dňa 27. októbra na poslednej vyučovacej hodine bola usporiadaná oslava 28. októbra,
ako 32. výročie vzniku ČSR. Slávnostný prejav povedal riad. školy E. Macko, v ktorej
zhodnotil veľký význam dejín v ktorých zvíťazil pracujúci ľud. Vyzdvihol bratské
spolunažívanie Slovákov s Čechmi. Poukázal na veľké úsilie v päťročnom pláne a úspešné
dokončenie 2. roku päťročnice. Na slávnosti boli povedané recitácie a piesne. Bolo
zúčastnené aj miestne obyvateľstvo v hojnom počte.
Týždeň dobrej knihy a tlače TDKT
V týždni dobrej knihy a tlače, ktorý prebiehal od 25. novembra do 3. decembra bolo
zdôrazňované čítanie socialistickej knihy. V tunajšej škole sa čítali knihy pre mládež,
v ktorých bolo poukazované na nutnosť čítania nových, pokrokových kníh. V tomto týždni
bola usporiadaná malá výstava pre školské deti, ktoré si obzreli novú knihu, knihu
pracujúcich.
Oslavy 71. narodenín J.V. Stalina na škole
Dňa 20. decembra konali sa oslavy z príležitosti 71. narodenín gen. J.V. Stalina.
V posledných vyučovacích hodinách bola školská slávnosť s nasledujúcim
programom:
1. Hymny
2. Otvorenie slávnosti
3. Slávnostná reč riaditeľa školy. Vo svojej reči poukázal na súdruha gen. J.V. Stalina, čo
pre nás znamená. Jasným svedectvom každodennej starostlivosti J.V. Stalina
a sovietskej vlády je vzrast a rozmach kultúry a blahobytu pracujúcich.
4. Báseň: „Stalinovi“, ktorú povedala žiačka 5. ročníka Anna Koncová.
5. Báseň: „Stalin“, recitovala žiačka Anna Švecová.
Slávnosť bola ukončená spievaním piesne „Pieseň práce“.
33. výročie armády v SSSR, 25.II. 1951
Dňa 25. februára 1951 konala sa slávnosť z príležitosti 33. výročia Sovietskej armády.
V posledných vyučovacích hodinách zišli sa všetci žiaci a s nimi aj rodičia, aby
zhodnotili význam armády, ktorá priniesla nám slobodu a lepší život. Slávnosť mala hojne
pekných prednesov. Program slávnosti bol tento:
1. Hymny
2. Víťazný február: Švecová
3. Stalin: Havír Ján
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4.
5.
6.
7.
8.

Hrdina práce: Červeňáková
Hor do boja: zborový spev
Prednáška o vzniku ČA: Marko
Napred: Lukáč
Kedysi a dnes: Šoltýs-Matysová
Slávnosť bola prerušovaná potleskami. Zakončenie sa skončilo piesňou Pieseň práce.

MDŽ 8.III. 1951
MDŽ, ktorý bol dňa 8. marca 1951 zhodnotili aj žiaci zhodnotili aj žiaci Národnej
školy v Porúbke. V určený deň bola slávnosť, na ktorej sa diskutovalo o význame tohto dňa.
Žiaci prispeli aj malým programom. Na slávnosti recitovali títo žiaci:
V práci: Švec-Mihaľová
V našej škole: Mária Gočová
Budujeme: Švec Andrej
Smelo v pred: Gdovinová
Do tretieho roku: Lukáč J.
Reč o význame MDŽ povedal riad. Nár. školy, v ktorej vyzdvihol význam
k upevneniu mieru a k lepšiemu budovaniu sociálnemu.
Slávnosť sa zakončila internacionálou.
1. máj 1951.
Sviatok práce 1. máj bol oslavovaný na škole dňa 30. apríla na posledných
vyučovacích hodinách.
Prednášku o význame 1. mája mal riad. Nár. školy. K programu prispeli aj žiaci, ktorí
povedali niekoľko básní a zaspievali piesne.
Slávnosť sa zakončila Piesňou práce.
Zakončenie škol. roku 1950/1951
Školský rok 1950/1951 sa slávnostne zakončil dňa 30. júna 1951 predpoludním s 22
žiakmi.
Program zakončenia: O 8.30 hod. bol nástup a sprievod žiactva dedinou. Po skončení
sprievodu sa žiaci vrátili do školskej budovy, kde sa predniesli básne a ľudové spevy. Po
slávnosti bolo žiactvu vydané vysvedčenie a práce ručných prác.
Na koniec sa žiactvo rozlúčilo s triednym učiteľom.

Školský rok 1951/52
Školský rok 1951/52 sa začal dňa 1. septembra 1951 s 23 žiakmi slávnosťou. Program
slávnosti bol tento:
1. O 8.30 hod. zraz žiakov na šk. dvore, odkiaľ sa vypochodovalo na dedinu k sprievodu.
2. Prejav riaditeľa školy a jeho zhodnotenie o význame školstva v budovaní socializmu
na dedine. Poukázal na veľký boj za svetový mier.
3. Zaspievanie niekoľkých ľudových piesní.
4. Privítanie žiakov, ktorí prišli do I. roč.
5. Ukončenie zaspievaním piesne práce.
6. Rozhovor s ľudom, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom začatí škol. roku.
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Oslavy k dňu „Československej armády“
Na posledných vyučovacích hodinách sa zadržala slávnosť z príležitosti dňa
Československej armády. Slávnosť bola dňa 6. októbra 1951. Slávnosť sa začala týmto
programom:
1. Hymny
2. Báseň, ktorú predniesol J. Lukáč
3. Recitácie – žiačka H. Bednárová
4. Slávnostná reč, ktorú pov. r. školy
5. Zakončenie piesňou: Internacionála.
Týždeň tlače.
S príležitosti týždňa, kedy bolo poukázané na význam dennej tlače, bola zadržaná
jedna hodina k oboznámeniu straníckej tlače.
O význame straníckej tlače povedal r. školy niekoľko slov.
Oslavy 34. výročie Okt. revolúcie.
Dňa 7. novembra spomíname na veľkú Októbrovú revolúciu. S príležitosti tohto dňa
bola zadržaná slávnosť na posledných vyuč. hodinách dňa 7. XI. 1951.
Dni – československého sovietskeho priateľstva
Keďže začínal aj „Mesiac československo-sovietského priateľstva“ bolo zvlášť
poukázané na veľký význam tohto mesiaca. Aby bolo zdarné pochopenie priateľstva bola
usporiadaná slávnosť aj pre tunajšie obyvateľstvo.
Slávnostná akadémia mala tento prog.:
1. Hymny.
2. Privítanie prítomných.
3. Báseň: „Pozdrav najskromnejší“ J. Lukáč
4. Báseň: „Tak nás učil Stalin“ Švec.
5. Báseň: „Červená šatka“ Šoltýs-Matysová
6. Báseň: „Lenin“ A. Šoltýs
7. Slávnostná reč, ktorú predniesol riaditeľ Nár. školy.
8. Báseň: „Stalin, láska naša“ Bednárová.
9. Báseň: „Ideme s Gottwaldom“ Gdovinová
10. Báseň: „Mierové ráno“ Z. Šoltýsová
11. Báseň: „Verš vďaky“ A. Švecová.
12. Báseň: „Mladosť“ Červeňáková
13. „Pieseň o veľkom priateľstve„ Kotaliková
14. Zakončenie: Pieseň práce!
Oslavy 72. narodenín J.V. Stalina na škole.
Dňa 20. decembra 1951 konali sa oslavy z príležitosti 72. narodenín gen. J.V. Stalina.
V dopoludňajších hodinách bola školská oslava s nasledujúcim programom:
1. Hymny.
2. Otvorenie slávnosti.
3. Slávnostná reč riaditeľa školy, v ktorej vysvetlil, čo pre nás znamená J.V. Stalin.
4. Báseň „Pieseň o Stalinovi“. Predniesla Helena Bednárová, žiač. 5. roč.
5. Pieseň „Ľúbi ho“ spievali žiaci tunajšej školy.
6. Báseň „Stalin“ recitoval Jozef Lukáč, žiak 4. roč.
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Slávnosť bola zakončená zaspievaním piesne „Pieseň práce“.
S tým istým programom bola zadržaná slávnosť pre miestne obyvateľstvo a to o 17.
hodine večer.
Oslava narodenia prezidenta K. Gottwalda
Dňa 23. decembra bola zadržaná slávnosť z príležitosti narodenín prezidenta K.
Gottwalda.
Slávnosť mala tento program:
1. Hymny
2. Otvorenie a privítanie obyvateľov na slávnosti.
3. Slávnostná reč
4. Báseň „K prezidentovi“ recitovala Anna Kotalíková ž. 4. roč.
5. Spev: žiaci Národnej školy zaspievali niekoľko ľudových piesni
6. Báseň: „Kl. Gottwald“ predniesla Mária Gdovinová, žiačka 5. ročníka
Slávnosť bola zakončená piesňou Pieseň práce.
MDŽ

Z príležitosti MDŽ dňa 8. marca 1952 bola v tunajšej škole zadržaná slávnosť.
Program dodali žiaci tunajšej školy. Ako slávnostný rečník bol riad. nár. školy, ktorý vysoko
zhodnotil MDŽ v boji za mier a lepší život ich detí.
1. máj 1952
Prvý máj 1952 bol na Národnej škole oslávený v predvečer a na posledných
vyučujúcich hodinách.
Na pekne pripravenej slávnosti zúčastnili sa aj miestni občania, ktorí s radosťou si
vypočuli reč o význame 1. mája.
Program k prvému máju pripravili žiaci za pomoci riaditeľa školy. Slávnostnú reč
povedal riaditeľ školy Eduard Macko. Slávnosť sa zakončila Internacionálou.
Ukončenie školského roku 1952
Školský rok 1951/52 sa zakončil v posledný vyučovací deň s 24 žiakmi, ktorí koniec
roka slávnostne zakončili. Na ukončenie školského roka žiaci pozvali aj rodičov, aby si
vypočuli program, ktorí pripravili pre nich ich deti.
Slávnosť sa niesla v duchu radosti a v duchu socialistickej výstavby našej milovanej
ľudovo demokratickej vlasti.
Po ukončení zakončenia školského roku bolo žiakom rozdané vysvedčenie a veci,
ktoré v škole mali.
Kým sa však žiaci a rodičia rozišli, zástupca školskej správy sa ešte rozlúčil
s riaditeľom školy, ktorého prosil za odpustenie a vyzval ho, aby aj v budúcom školskom roku
ich prišiel učiť a viesť v duchu vlasteneckom, v duchu socializmu.

Školský rok 1952/53
Začatie šk. roku 1952/53
Dňa 1. septembra 1952 bola zadržaná na tunajšej škole slávnosť z príležitosti vstupu
do nového školského roku. Na slávnosti sa zúčastnili aj rodičia školopovinných detí.
Programom bolo zahájenie vyučovanie. Riaditeľ školy privítal žiakov, ktorí prišli do 1.
ročníka a ostatných, ktorým prial hodne úspechov v ich ďalšej práci. Poukázal na veľký boj za
svetový mier. Ukončením slávnosti bol rozhovor s rodičmi.
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Školský rok 1952/53 začal sa s 27. žiakmi.
Deň armády 6. X. 1952
Z príležitosti osláv armády bola usporiadaná akadémia. Školská mládež zadržanie
akadémie mala na posledných vyučovacích hodinách.
Slávnostná akadémia mala tento program:
1. Hymny
2. Básne- prednesené žiakmi
3. Recitácia- žiaci
4. Slávnostná reč
5. Zakončenie
Ukončením bolo zaslané niekoľko dopisov známym vojakom.
Týždeň knihy a tlače
Týždeň knihy a tlače bol slávnostne začatý. Na vyučovacích hodinách veľký dôraz sa
kládol na čítanie sov. kníh v originále alebo v preklade.
Bola usporiadaná aj výstava. Zahájením výstavy bol program dodaný žiakmi.
O význame kníh a o výstave povedal riad. školy.
Výročie Veľkej Októbrovej revolúcie
7. november školská mládež oslávila 35. výročie Veľkej Októbrovej socialistickej
revolúcie.
O význame socialistickej revolúcie prehovoril riaditeľ školy. Program osláv:
1. Zaspievanie hymien
2. Básne- dodali žiaci školy
3. Recitácia- žiaci školy
4. Slávnostná reč- riad. školy
5. Piesne- žiaci školy
6. Internacionála
Po ukončení sa občania a deti rozišli.
Mesiac- SČSP
Mesiac československo-sovietského priateľstva bol v znamení ovzdušia za trvalý mier
na celom svete. Boj za mier a výstavbu socializmu našej vlasti sa odzrkadľoval dobrým
usporiadaním slávnosti a akadémií.
Pre pochopenie večného priateľstva bola usporiadaná akadémia s týmto programom:
1. Hymny- všetci prítomní
2. Básne- 9. žiaci školy
3. Zborová recitácia- žiaci školy
4. Prednáška: za večné bratstvo a s SSSR
5. Spev- žiačky piateho post. ročníka
73. narodeniny Jozefa V. Stalina
Narodeniny J. V. Stalina boli na tunajšej škole dôstojne oslávene. Slávnosť a akadémia
boli zadržané v predvečer 21. decembra. Na škole v dopoludňajších hodinách.
Program slávnostnej akadémie:
1. Hymny- prítomný
2. Zahájenie- miest. osv. dôv.
3. Básne- žiaci
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4. Slávnostná reč
5. Spev- žiaci /Sulíka/
6. Zakončenie, Pieseň práce
Oslava narodenín prezidenta Kl. Gottwalda
Z príležitosti narodenín prezidenta Kl. Gottwalda bola zadržaná slávnosť. Slávnosť sa
niesla s heslom: „S Klementom Gottwaldom za trvalý mier na celom svete“. Program dodali
žiaci národnej školy. Slávnostnú reč povedal riad. školy. Žiaci národnej školy si z tejto
príležitosti dali niekoľko záväzkov, ktoré do polroka majú splniť.
Slávnosť sa zakončila Internacionálou.
Spomienková slávnosť V. I. Lenina
Spomienková slávnosť na V. I. Lenina sa zdržala v predvečer výročia úmrtia. Z tejto
príležitosti prehovoril k žiakom a prítomným obyvateľom riaditeľ školy, ktorý poukázal na
veľké diela Lenina, na jeho príklad v boji za lepší život, za socializmus. Pre žiakov bolo
zvlášť poukázané na výrok Lenina: „Učiť sa, učiť sa a učiť sa“, aby si vzali príklad a tak
v tom pokračovali.
Slávnosť sa zakončila Internacionálou.

Školský rok 1953/54
Začatie školského roku 1953/54
Dňa 1. sept. bola na škole zadržaná slávnosť z príležitosti vstupu do nového školského
roku. Na slávnosti sa zúčastnili aj rodičia školopovinných detí ako aj občania obce.
Program slávnosti bol zahájovací a začatie nového roku. Riaditeľ školy privítal nových
žiakov, ktorých sme dostali po prvý raz do školy. Privítal aj ostatných a prial im hodne šťastia
a chuti do budúceho šk. roku.
Školský rok začal s 31 žiakmi.
Deň armády 6. okt. 1953
V tento deň 6. X. 53 bola na škole spomienková slávnosť na našu a sov. armádu. Bol
zadržaný a program, ktorí usporiadali žiaci. Bolo prednesené niekoľko básní a spev.
Deň znárodnenia
V dni 28. okt. 1953 bola zadržaná spomienková slávnosť na významný deň. Na škole
bolo prednesené niekoľko básni a recitácie. Riaditeľ školy povedal o význame tohto dňa.
Dedo mráz
Dňa 28. XII. 1953 bola na škole slávnosť deda Mráza. Bola to slávnosť príchodu deda
Mráza medzi deti. Program: báseň: Dedo Mráz, pieseň o zime, báseň: Darček. Reč povedal s.
riaditeľ školy, ktorý vyzdvihol veľký význam a akciu deda Mráza. Na slávnosti sa rozdávali
darčeky pre školské deti a tiež občanov.
Oslobodenie dediny 17. I. 54
Keďže v dňoch 16- 18. I. 54 pripadá výročie pre oslobodenie našej dediny, tak aj
školy, vždy je v škole slávnosť. Program: báseň: Víťazstvo
Náš osloboditeľ.
Bolo prespievané aj niekoľko ľud. piesní. O význame oslobodenia povedal s. riad.
školy Macko.
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Voľby do MNV
Pred rozhodným dňom volieb do MNV usporiadala Nár. škola kultúrny program.
Básne z príležitosti volieb predniesli žiaci 2.-5. ročníka. Dve národné piesne zaspievali žiaci
celej školy. Reč o voľbách a o význame povedal riaditeľ školy. K programu prispeli aj
členovia výboru.
Výlet
Žiaci Národnej školy usporiadali výlet na významné miesta východného Slovenska.
Navštívili medzi iným aj priesmyk Duklu, kde vzdali hold padlým vojakom, ktorým bol život
odobratý, aby nás oslobodili. Taktiež boli sme obzrieť aj pomník vo Svidníku.
Ukončenie škol. roku
Školský rok sa ukončil dňa 28. VI. 1954. Ukončili ho úspešne 30 žiaci. Jeden žiak
ročník opakuje. Na ukončenie bol pripravený program, ktorý nacvičili všetci žiaci školy.
Pre rozveselenie bol usporiadaný aj majáles, na ktorom sa zúčastnila celá obec.
Veľká Okt. soc. revolúcia
Z príležitosti bol usporiadaný kultúrny program, ktorý predniesli žiaci 1.- 5. ročníka.
Program:
1. Otvorenie, zahájenie
2. Báseň: Revolúcia
3. Spev: Ľud. pieseň: Horela lipka
4. Ukončenie
Slávnostný prejav povedal riaditeľ školy, ktorý poukázal na význam revolúcie.

Školský rok 1954/55
Začatie šk. roka 1954/55
Školský rok 1954/55 sa začal slávnostne dňa 1. septembra 1954 a to pod heslom: Za
úspešný priebeh školského roku 1954/55.
Pri tejto príležitosti oslávili sme aj SNP.
Program:
1. Otvorenie slávnosti
2. Báseň: Povstanie, ktorú predniesol žiak 5. ročníka J. Havír
3. Slávnostnú reč o Slov. povstaní povedal riad. školy, ktorý zhodnotil význam a cieľ
povstania.
4. Zakončenie
Školský rok 1954/55 započal sa dňa 1. IX. 55 s 28 žiakmi.
Októbrová soc. revolúcia
Dňa 7. novembra 1954 bola usporiadaná na tunajšej škole slávnosť. Z tejto príležitosti
bol usporiadaný tento program:
1. Otvorenie slávnosti
2. Báseň: Veľká Okt. soc. revolúcia
3. Báseň
4. Slávnostná reč o význame Októbrovej soc. revolúcie
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Týmto dňom sa započal aj mesiac SČSP.
Odchod štafety do okr. mesta
Z príležitosti mesiaca priateľstva bola vyhotovená štafeta MNV. Túto štafetu niesli
bežci do okresného mesta. Boli to žiaci Národnej školy v Porúbke J. Havír, A. Švec a A.
Maťaš. Na odchode sa zúčastnili aj ostatní žiaci, ktorí vytvorili dlhú reťaz pozdĺž cesty.
Voľby do SNR a NZ
V prípravách k voľbám bola usporiadaná kultúrna slávnosť s programom. Program
nacvičili žiaci školy pod vedením učiteľa s. E. Macka. Slávnostnú reč povedal s. Macko, riad.
školy, ktorý oboznámil všetkých občanov s významom volieb do NZ a SNR. Taktiež
poukázal na našich kandidátov s. ,
Fekovú a s. Cigána. Po programe sa slávnosť ukončila kult. programom.
Akcia deda Mráza
Dňa 22. decembra 1954 bola usporiadaná akcia „Dedo Mráz“. Na túto akciu sa deti
pripravili s programom. Podonášali balíky, ktoré boli určené pre žiakov, ktorým to doniesol
dedo Mráz. Na slávnosti boli prítomný aj rodičia.
MDŽ

Z príležitosti MDŽ na škole bola slávnosť s týmto programom:
1. Otvorenie slávnosti a prívit. Prítomných
2. Báseň: Môjmu synkovi= Gočová
3. Báseň: Jedno slovo= Švec
4. Báseň: Vraní snem= Šoltýs
5. Slávnostná reč, povedal riad. E. Macko
6. Báseň: Novoročná karta= Havír
7. Báseň: Muškátik= Švec Miháľ
8. Spev: Na dedine v meste= žiaci NŠ
9. Spev: Ty kozačenky...= žiaci OSŠ
10. Spev: Slniečko za= žiaci OSŠ
Po programe s. predseda MNV Trinkovič poďakoval sa prítomným a všetkým, čo sa
pričinili o dobrý program k MDŽ.

Ukončenie šk. roku
Koniec školského roku sa uskutočnil tradičným majálesom. Program dodali školskí
žiaci pozostávajúci z tohto programu: 4 básne, 5 ľudových piesní, 2 tance a preteky v behu,
skoku a pod. Reč na ukončenie šk. roku ako aj zhodnotenie roku povedal riad. školy. Ďalší
program detská veselica.

Školský rok 1955/56
Školský rok 1955/56 sa začal dňa 3. sept. 1955 slávnostne.
Program slávnosti bol tento:
1. O 8. hod. zraz žiactva a obecenstva dedinou
2. Prejav riaditeľa školy, v ktorom zhodnotil význam školstva pri budovaní krajšieho
zajtrajška na dedine
3. Báseň
4. Spev
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5. Privítanie žiakov I. ročníka
6. Rozhovor s rodičmi školopovinných detí
7. Ukončenie
Oslavy „Deň českoslov. armády“
6. X. 1955 sa usporiadala slávnosť z príležitosti Dňa českoslov. armády. Kultúrny
program dodali žiaci NŠ. Prejav povedal riad. školy. Oslavy boli uskutočnené za prítomnosti
MNV a občanov obce.
Veľ. okt. soc. revolúcia
Dňa 6. N. 1955 usporiadala sa akadémia z príležitosti Veľ. okt. soc. revolúcie.
Program dodala škola. Prejav mal osvetový pracovník. Osláv sa zúčastnilo hodne obyvateľov
a zástupcov členov MNV.
Dňa 12. XII. 1955 mesiac českoslov. sov. priateľstva sa ukončil kult. programom.
Program mal tieto body:
1. Privítanie občanov
2. Ľudové piesne
3. Piesne Sov. zväzu
4. Prejav
5. Ukončenie „Internacionála“
Dedo Mráz
Dňa 31. XII. 1955 konala sa slávnosť príchodu Deda Mráza.
1. príchod Deda Mráza do NŠ
2. Prejav Deda Mráza
3. Rozdávanie darkov
4. Odchod Deda Mráza
Oslobodenie dediny
Každoročne dňa 17. I. sa oslavuje oslobodenie našej dediny od fašistov. Pritom sa
spomínajú boje pri Dukli- udatnosť a schopnosť ČA.
MDŽ
K MDŽ- NŠ pripravila bohatý program, a to pre ženy miestnej obce. Tunajším ženám
a mamičkám pripravili ich deti skromné darčeky. Prejav povedal E. Macko. Poďakovanie za
program povedala predsedkyňa VŽ.
1. máj

Predvečer 1. mája bol tradičný večer. Za sprievodu lampiónov odišli účastníci osláv
k vatre. Okolo vatry bolo zhromaždenie, kde PO slávnostne zapálila vatru. Vyzneli tu rôzne
spevy, básne a povedala sa reč o význame 1. mája.
Ukončenie škol. roku
Školský rok 1955/56 sa skončil slávnostne 30. júna s počtom žiakov 28. Riaditeľ školy
rozdal školské vysvedčenia a zároveň sa rozlúčil so žiakmi, ktorí odchádzajú na OSŠMarhaň. Dobrým žiakom, za ich snahu v práci, vo vyučovaní, sporení a práci na mič. krúžku,
boli rozdané rozprávkové knihy. V odpoludňajších hodinách k juniálesu, na ktorom sa
zúčastnili občania obce.
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Školský rok 1956/ 57
Začiatok škol. roku
Dňa 2. sept. sa začal škol. rok s počtom žiakov 28. Riaditeľ školy E. Macko, privítal
na škole novú učiteľku súdr. M. Mackovú, ktorá prišla z NŠ Kučín. V tomto škol. roku bola
pridelená pod správu riad. školy NŠ- Nemcovce n/T. Riaditeľ školy pritom zahájil nový škol.
rok s týmto programom:
1. Privítanie I. ročníka
2. Kultúrny program
3. Prejav k začatiu škol. roku
4. Ukončenie
Rozdelenie žiakov podľa ročníkov:
I.
trieda v Porúbke s počtom žiakov 28.
II.
trieda v Nemcovciach n/T s počtom žiakov 16.
Triednictvo bolo rozdelené takto:
I.
tr.- tr. uč. Magda Macková
II.
tr.- tr. uč. Eduard Macko
7. november, VOSR
Ako každoročne tak i tohto roku slávime 39. výročie VOSR, s týmto programom:
1. Privítanie občanov- predseda MNV
2. Program- dodali žiaci školy
3. Prejav o význame VOSR predniesla s. Macková
4. Internacionála
Mesiac SČSP
12. XII.- sa slávnostne ukončil mesiac SČSR. V tomto mesiaci boli vedení žiaci
v duchu priateľstva so Sov. zväzom. Za vernosť a oddanosť sa im zaslala štafeta mieru. Bola
usporiadaná výstava kníh s SSSR.
Dedo Mráz
Dňa 31. XII. konala sa slávnosť- Príchod Deda Mráza. Žiaci dodali kult. program.
Príhovor k deťom a občanom mal Dedo Mráz.
Nasledovalo rozdávanie darčekov ktoré roznášal Dedo Mráz. Odprevadenie Deda
Mráza k ďalšej ceste.
I. polrok
Dňa 31. I. 1957 sa ukončil I. polrok škol. roku. Boli rozdané vysvedčenia, kde bola
zhodnotená ich polročná práca v škole. Trvali 1. týždeň prázdniny.
Deň pracujúceho ľudu
Každý rok oslavujeme na škole Februárové víťazstvo pracujúcich. Toto výročie je tým
radostnejšie, lebo prichádzame vždy bližšie k vybudovaniu a dovŕšeniu soc. v našej vlasti.
MDŽ

MDŽ sa konal v predvečer 8. marca. Na oslavách sa zúčastnili ženy celej obce. Žiaci
NŠ- dodali program, referát- Macková. Za vedenie programu a referátu sa poďakovala
predsedkyňa VŽ.

42

Výlet

Nakoľko žiaci I.- II. tr. po tomto škol. roku sa vynasnažili o dobré umiestnenie
v sporení, rozhodli sa usporiadať výlet- obzrieť si krásy Slovenska. Výletu sa zúčastnilo 41
žiakov. Trasa výletu bola: Porúbka- Košice- Betliar- Krásna Hôrka- Dobšinská ľad. jaskyňaDemänovská jaskyňa- Vysoké Tatry- Prešov- Porúbka. Výlet sa konal autobusom. Trval 2
dni. Deti mali veľkú radosť a spomínajú na výlet.
Ukončenie školského roku
Škol. rok 1956/57 sa ukončil 28. júna 1957. Deťom boli rozdané vysvedčenia, zošity
a práce z ručných prác, keďže sa v tomto roku prvý raz učilo ruč. práce.

Školský rok 1957/58
Začiatok škol. roku.
Dňa 2. sept. 1957 sa začal na nový škol. rok. Na škole vyučujú E. Macko a M.
Macková. Počet žiakov 46 bol rozdelený do 2 tried.
I.
tr. – V Porúbke s počtom žiakov 28
II.
tr. – V Nemcovciach s počtom žiakov 18.
Program:
1. Privítanie žiakov
2. Rozdelenie žiakov do ročníkov
3. Privítanie 1. ročníka
4. Rozdelenie tried, triednym učiteľom
5. Oboznámenie žiakov so škol. poriadkom
6. Ukončenie
Veľ. okt. soc. revolúcia.
V predvečer 7. nov. bola usporiadaná akadémia s kult. programom. Žiaci školy
predniesli básne, spevy a skeče. O význame 40. výr. VOSR povedal riad. š. referát občanom.
Ukončenie bolo zaspievaním „Hymien“.
Keďže v tomto mesiaci priateľstva so Sov. zväzom bola odoslaná štafeta, aj žiaci školy
túto štafetu urobili a odoslali do okres. sídla. Odoslanie sa previedlo za účasti MNV,
masových zložiek a občianstva. Štafeta bola nesená pioniermi školy. Na škole bola výstava
sov. kníh. Ukončenie mesiaca sa previedlo dňa 12. XII. s kult. programom:
1. Báseň- Gdovinová, 4. roč.
2. Spev – žiaci 4. -5. roč.
3. Jednoaktovka – žiaci 5. roč.
4. Prejav
5. Zakončenie
Dedo Mráz
Deti privítali príchod Deda Mráza dňa 31. XII. 1957. Program dodali žiaci a PO.
Darčeky boli rozdávané Dedom Mrázom. O význame príchodu Deda Mráza mal niekoľko
slov riad. školy.
MDŽ
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1.
2.
3.
4.
5.

V znamení MDŽ usporiadali pionieri školy slávnosť s kult. programom:
Privítanie ved. pionierikov
Význam MDŽ
Ľudové piesne
Preslov – predsedkyňa VŽ k ženám
Ukončenie

1. máj

Sviatok práce bol oslávený na tunajšej škole. V predvečer 1. mája bol usporiadaný
sprievod dedinou. Po sprievode sa žiaci i občania zúčastnili osláv v NŠ. Bohatý kult. program
rozveselil prítomných, ktorí sa chystali na oslavy celého okresu.
15. máj - voľby
V tomto roku boli prevedené voľby do národných výborov. V znamení volieb žili
i žiaci tým, že pripravili kult. programy pred voľbami. Taktiež sa zúčastnili pri výzdobe
miestnosti národných výborov.
MDD

Z príležitosti MDD konal sa na školskom dvore „Juniáles“ za prítomnosti obyvateľov
obce. Previedli sa telových. hry, sprievod dedinou a malé pobavenie pre žiakov na škol.
dvore.
Ukončenie škol. roku
Školský rok sa ukončil 28. júna 1958. Posledný deň bolo rozdané žiakom všetko čo
mali uložené v škole. Po rozdaní vysvedčenia k žiakom povedal niekoľko slov k ďalšej ich
práci riad. školy. Žiaci v počte 9 z 5. roč. odišli k zápisu na OSŠ – Marhaň. Ostatným žiakom
boli rozdané práce – ktoré boli potrebné na mič. poli cez prázdniny.

Školský rok 1958/59
Začiatok škol. roka
Dňa 1. sept. slávnostne sa začal nový škol. rok. Na slávnosti sa zúčastnili členovia
KSS, MNV, ČSM. Privítanie prvákov žiakmi ostatných ročníkov. Rozdelenie tried:
I.
tr.- v Porúbke s počtom žiakov 26 – vyučuje M. Macková
II.
tr.- v Nemcovciach n/T s počtom žiakom 19, vyučuje E.
Macko.
V II. tr. po prvý raz sa učia žiaci ručným prácam.
Metodické združenie
Pre zlepšenie práce na jednotriednych školách je potrebné, zdokonaľovať sa
v metodike a štruktúre hodiny. Z tohto dôvodu bolo určené OPS- Giraltovce MZ – na NŠ
v Porúbke v II tr. v Nemcovciach n/T. Praktický výstup predviedol tr. uč. E. Macko – za
prítomnosti učiteľov obvodu Kurima- jednotriedkárov. Vyuč. previedol v 2.- 4. roč.
Jaz. slov. (čítanie). Ako kontroly sa zúčastnil škol. inš. a vedúci odboru a to KNVROH súdruh Kobulský.
Veľ. okt. soc. revolúcia
7.novembra sa konala slávnosť 42. výr. Veľ. okt. soc. revolúcie. Program dodali
žiaci a pionieri tunajšej školy za vedenia súdr. učiteľov. Program bol za účasti všetkého obyv.
obce. Prednášku povedal riaditeľ školy.
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Z tejto príležitosti bola odoslaná štafeta posolstva mieru sov. ľudu. Na odoslaní
štafiet sa zúčastnilo obyv., ktoré prevolávalo heslá priateľstva so Sov. zväzom. V priebehu
mesiaca boli usporiadané kult. programy a ukončenie bolo zvýraznené akadémiou dňa 12.XII.
1958.
Dedo Mráz
Dňa 20. XII. 1958 sa konali oslavy príchodu Deda Mráza. Žiactvo tunajšej školy
dodalo program na privítanie Deda Mráza. Z tejto príležitosti boli rozdané darčeky pre deti.
Na oslavách sa zúčastnili aj miestni občania.
Pedagogická prax na škole
Od 9. marca – 22. marca – previedla sa na škole Pedagogická prax so žiačkami
pedagóg. Školy K. Gottwalda v Prešove. Na praxi sa zúčastnili Irena Dziacka a Monika
Krétová. Za vedenia riad. školy vykonali dvojtýždennú prax uvedené absolventky, aby tak vo
svojom budúcom povolaní boli schopné viesť im zverenú mládež cestou budovania soc.
v našej vlasti. Menované sa za pobytu zúčastňovali náboru do JRD.
MDŽ

7. marca sa na škole konali oslavy MDŽ. Zúčastnili sa väčšinou ženy. Prejav previedla
Macková, ktorá je predsedkyňa VŽ. Riaditeľ z tejto príležitosti rozdal odznaky matkám
s väčším počtom detí. Odovzdávanie malo slávnostný ráz.
1. máj
V predvečer 1. mája konal sa sprievod dedinou za spevu jasajúcej mládeže. Za
dedinou na kopčeku bola zapálená vatra, pri ktorej žiaci mali básne, spevy a prejav povedala
súdr. učiteľka. Všetko obyv. sa chystalo na oslavy do okresného mesta.
MDD

Poslednú júnovú nedeľu sa konali oslavy MDD, na ktorej sa zúčastnili občania
a mládež celej obce. Bol bohatý program. Deti sa rozveselili a nastúpili na cestu dlhých
prázdnin.
Ukončenie škol. roku
Školský rok sa ukončil 27. júna 1958. Rok ukončilo 45 žiakov – z ktorých ani jeden
žiak neprepadol. Žiakom bolo rozdané vysvedčenie a práce, ktoré počas škol. roku robili. Pre
chovanie žiakov cez veľké prázdniny a uložené im práce starať sa o mič. pole.
Cez veľké prázdniny sa učitelia zapojili do výstavby NŠ- Čelovce, ako aj školení
usporiadané v škol. merítku.

Školský rok 1959/60
Začiatok škol. roku
Dňa 1.sept. slávnostne sa začal nový školský rok. Na slávnosti sa zúčastnili členovia
KSS, MNV a rodičia. Privítanie prváčikov vyššími ročníkmi. Rozdelenie tried:
I.
tr. – v Porúbke s počtom žiakov 30- vyučuje s. Macková
II.
tr. – v Nemcovciach n/T s počtom žiakov 15 vyučuje E. Macko.
Metodické združenie

45

Pre skvalitnenie práce na jednotriednych školách sú MZ-Z toho dôvodu OPSGiraltovce určilo MZ na NŠ v Dubinnom, kde vyučovala s. Bednáriková, na NŠ v Harhaji s.
Juhasová a na NŠ v Kožanoch s. Hafiňáková za prítomnosti vedúceho z ONV.
Veľ. okt. soc. revolúcia
7. novembra bola slávnosť Veľ. okt. soc. revolúcie. Program dodali žiaci a pionieri
tunajšej školy. Prednášku mal súdr. riaditeľ.
Z príležitosti – bola odoslaná štafeta posolstva mieru sov. ľudu. Zúčastnilo sa obyv.
celej obce. Na ukončenie mesiaca, konala sa akadémia s bohatým programom.
Dedo Mráz
30. decembra konali sa oslavy Príchodu Deda Mráza. Tunajšie žiactvo pripravilo
bohatý program na uvítanie Deda Mráza. Rozdané boli darčeky za účasti celej obce.
MDŽ

8. marca boli oslavy MDŽ. Zúčastnili sa všetky matky. Prejav predniesla predsedkyňa
VŽ – Marková. Program dodala škola.
Voľby

Príprava pred voľbami bola celý máj až do 12. júna, kedy jednotne boli voliť všetci
občania, za lepší a radostný rozkvet našej vlasti.
1. máj

V predvečer 1. mája konal sa sprievod dedinou. Za dedinou na kopčeku bola zapálená
vatra, kde žiaci zaspievali a preniesli básne. Všetko obyv. bolo na oslavách v okres. meste
Bardejov a Giraltovce.
MDD

V deň 1. júna konali sa oslavy MDD za účasti občanov a mládeže.

Ukončenie škol. roku
Školský rok sa ukončil skorej, ako minulého roku, pre veľké CS 18.VI. 1960. Rok
ukončilo 45. žiakov – neprepadol ani jeden. Žiakom bolo rozdané vysvedčenie. Rozdaná bola
práca na mič. poli.

Školský rok 1960/61
Zač. škol. roku
Dňa 1. sept. sa začal nový školský rok. Na slávnosti sa zúčastnil tajomník MNV –
prehovoril niekoľko slov, za účasti všetkých rodičov žiakov 4. roč. Privítal prváčikov, ktorí
prišli prvý raz do školy. Rozdelenie tried:
I.
tr. – Porúbka – počet žiakov 29 – vyučuje s. Macková
II.
tr. – Nemcovce n/T – počet žiakov 20 – vyučuje s. Macko
Po slávnosti boli žiakom rozdané školské potreby a knihy, ktoré prvý raz dostávajú
zdarma. Preto bola vyzdvihnutá starostlivosť o našich žiakov, ktorí náš soc. štát vynakladá pre
naše školy.
Met. združenie.
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Pre skvalitnenie práce na ZDŠ – 1.-5. roč. boli určené met. združenia ONV- Bardejov.
Met. združ. v Lužanoch, vyuč. súdr. Volčko, MZ – Dubie vyuč. súdr. Tomečko a MZ vo Fiaši
– Semančo. Na MZ boli prítomní vedúci z ONV.
VOSR

7. novembra konali sa oslavy VOSR. Program dodali žiaci ZDŠ – 1.-5. roč. Referát
predniesol súd. r. Macko.
Z príležitosti bola odoslaná štafeta posolstva mieru sov. ľudu. Z príležitosti konala sa
akadémia s bohatým programom.
Dedo Mráz
30. decembra konali sa oslavy Príchodu Deda Mráza. Program dodali žiaci.
Z príležitosti boli žiakom rozdané darky.
MDŽ

7.
marca konali sa oslavy MDŽ. Program dodali žiaci. Prednášku prečítala súdr.
Marková pred. VŽ. Z príležitosti prijali hodnotné záväzky.
1. máj

V predvečer 1. mája konali sa oslavy. Žiaci pripravili vatru, ktorá večer bola rozžatá
a za spevu žiakov a obyv. bol pri vatre program, ktorý nacvičili žiaci ZDŠ – 1.-5. roč.
9. máj

9. mája konali sa oslavy – ktoré vyzneli veľmi slávnostne. Veľa ľudí bolo na oslavy
v Bardejove.
MDD
1. júna konali sa oslavy MDD – z tejto príležitosti usporiadali sme ŠHM v Harhaji za
účasti detí a obyvateľstva. Na druhú nedeľu sa konal z príležitosti MDD juniáles.
Ukončenie škol. roku
Školský rok 1960/61 sa ukončil 30. júna. Vysvedčenie bolo vydané 30. júna za
prítomnosti občanov a slávnosti z príl. Družstevného dňa. Rok ukončilo 49 žiakov – jeden
prepadol. Zadelená bola práca na mič. poli a starostlivosť o živý kútik.

Školský rok 1961/62
Zač. škol. roku
Dňa 3. sept. sa začal školský rok. Na slávnosti sa zúčastnil taj. MNV, prehovoril
niekoľko slov za účasti rodičov žiakov. Privítanie prvákov 4. ročníkom. Rozdelenie tried:
I.
trieda – počet žiakov 28 – vyučuje s. Macková
Po slávnosti boli žiakom rozdané škol. potreby a knihy.
MZ

Pre skvalitnenie práce na ZDŠ – 1.-5. roč. boli určené MZ z ONV- Bardejov, MZ
v Kochanovciach vyuč. súdr. Tomečko, MZ- Šapinec vyuč. s.
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RSŠ

Učitelia sa zúčastňovali po celý rok RSŠ v Kurime, ktoré sa končilo záverečnými
pohovormi za prítomnosti vedúceho a s. Lenka a prísediaceho z ONV.
VOSR
7. nov. konali sa oslavy VOSR. Program dodala ZDŠ Porúbka. Z príležitosti VOSR
bola odoslaná štafeta posolstva mieru sov. ľudu.
Dedo Mráz
30. decembra konala sa slávnosť pri novoročnej jedličke, kde boli rozdané darčeky pre
žiakov.
MDŽ

8. marca konali sa oslavy MDŽ. Program dodali žiaci miestnej školy za účasti
všetkých žien v obci.
1. - 9. máj
V predvečer 1. a 9. mája konali sa oslavy. Nad dedinou bola rozžatá vatra, za
sprievodu žiakov a obyv. bol pri vatre program. Veľa ľudí sa zúčastnilo osláv v okres. meste
Bardejove.
MDD

1. júna konali sa oslavy MDD. Kedy sa uskutočnil juniáles na škol. dvore.

Ukončenie škol. roku
Škol. rok 1961/62 sa ukončil 30. júna 1962. Vysvedčenie bolo rozdané 30. júna 1962
za prítomnosti občanov a žiakov.

Školský rok 1962/63

Zač. šk. roku
Dňa 3. sept. sa začal nový škol. rok. Na slávnosti sa zúčastnil taj. MNV a všetci
občania- rodičia žiakov. 4. roč. privítal 1. roč., ktorí prišli do školy prvý raz. Rozdelenie tried:
I.
tr.- Porúbka- počet žiakov 29- vyuč. s. Macková
II.
tr.- Nemcovce n/T.- počet žiakov 22- vyuč. s. Macko.
Po slávnosti boli žiakom rozdané škol. potreby a knihy.
Oslavy Dňa čsl. armády
Vo večerných hod. sa zadržala slávnosť z príležitosti dňa českoslov. armády. Program
dodali žiaci našej školy. Prejav mal s. predseda MNV.
Oslavy 45. výr. VOSR
Dňa 7. nov. bola zadržaná slávnosť VOSR a mesiaca čsl.- sov. priateľstva. Program
dodali žiaci našej školy, prejav mal riad. školy. Po slávnosti bola výstava kníh k mesiacu.
MDŽ
8. marca sa konali oslavy MDŽ. Prednášku predniesla predsed. VŽ- s. Marková.
Program dodali žiaci tunajšej školy. VŽ- prijal hodnotné záväzky, ktoré boli i splnené.
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1. máj- 9. máj
V podvečer 1. mája- bol sprievod dedinou. Za dedinou bola pripravená vatra, ktorá za
prítomností občanov a žiakov bola zapálená. Žiaci dodali program. Ľudia 1. mája boli na
oslavách v Bardejove. 9. mája, konali sa oslavy v obci. Program dodala škola. Referát prečítal
r. školy.
Ukončenie škol. roku
Školský rok 1962/63 sa ukončil 29. júna. Žiakom bolo rozdané vysvedčenie. Škol. rok
sa ukončil za prítomnosti všetkého obyvateľstva. Škol. rok ukončilo 50 žiakov.

Školský rok 1963/64
Zač. škol. roku
Dňa 2. sept. sa začal nový školský rok. Na slávnosti sa zúčastnil tajomník MNVprehovoril niekoľko slov, za účasti všetkých rodičov a žiakov. Vyššie ročníky privítali
prváčikov.
Rozdelenie tried:
I.
tr.- Porúbka- počet žiakov 28- vyučuje M. Macková.
II.
tr.- Nemcovce n/T.- počet žiakov 20- vyučuje E. Macko.
Po slávnosti boli žiakom rozdané školské potreby a knihy. Bola vyzdvihnutá starostlivosť
o našich žiakov, ktorú vynakladá náš soc. štát.
MZ

Pre skvalitnenie práce na ZDŠ- 1.-5. roč. boli MZ určené na MZ. MZ v Kurime, plán
práce. MZ- Kurima učila súdr. Pospíšilová, MZ v Kučíne- učil súdr. Dziaček.
RSŠ
RSŠ sa konalo v Kurime pre skvalitnenie práce učiteľov. Ukončilo sa pohovormi.
VOSR
7.nov. konali sa oslavy VOSR. Program dodala škola. Z príležitosti VOSR bola
odoslaná štafeta posolstva mieru sov. ľudu.
Sviatky pod jedličkou
Slávnosť bola uskutočnená v škole. Žiaci dodali program, kde rodičia prichystali darky
a boli deťom rozdané.
MDŽ
8.marca sa konajú oslavy MDŽ. Program dodáva škola. Vyznamenané boli ženy,
ktorým predseda MNV odovzdal odznaky materstva.
1. - 9. máj
V predvečer 1. a 9. mája konajú sa oslavy. Večer sa dedinou rozsvieti vatra. Zúčastnia
sa žiaci a miestni občania. V deň osláv ľudia idú do obecného mesta na oslavy.
MDD

1.júna konajú sa oslavy MDD. Deti majú veľkú radosť. Konali sa preteky v rôznych
hrách na lúkach, kde sa zúčastnilo veľa občanov.
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Ukončenie škol. roku
Škol. rok 1963/64 sa ukončil 27. júna 1964, kedy bolo rozdané i vysvedčenie.
Prítomní boli občania a žiaci.

Školský rok 1964/65
Zač. škol. roku
Dňa 1. sept. sa začal nový škol. rok. Na slávnosti boli prít. s. taj. MNV, prehovoril
niekoľko slov ku prítomným rodičom. Vyššie ročníky privítali prváčikov.
Rozdelenie tried:
I.
tr.- Porúbka- počet žiakov 26., vyučuje M. Macková
II.
tr.- Nemcovce n/T.- počet žiakov ...., vyučuje E. Macko
Po slávnosti boli rozdané knihy a škol. potreby.
VOSR

Dňa 7. nov. spomíname na VOSR. Z príležitosti tohto dňa konali sa vo večerných hod.
oslavy. Prítomné bolo všetko obyvateľstvo obce. Program dodala škola. Prejav mal s. r. E.
Macko.
Sviatky pod jedličkou
Slávnosť sa konala v miestnej škole. Program dodali žiaci.
Febr. víť.
25. febr. bola spomienková slávnosť. Program dodala škola. Význam febr. vyzdvihol
predseda MNV.
MDŽ

V predvečer 8. marca konali sa oslavy MDŽ. Prítomné boli ženy obce. Referát mala
pred. VŽ. Program dodali žiaci, odovzdali darky svojim mamičkám.
1.-9. máj
V predvečer 1. mája konal sa sprievod dedinou. Niesli zástavky, lampióny a ozdoby.
Za spevu prišli na kopček za dedinou kde bola zapálená vatra. Pri vatra bol prečítaný referát
a žiaci si povedali básne a zaspievali piesne. Na druhý deň obyv. sa zúčastnili osláv
v Bardejove a Giraltovciach.
MDD
1.
júna sa konajú oslavy našich detí MDD. Deti sa veľmi tešili. Urobili sme rôzne hry
a preteky na neďalekých lúkach. Prítomných bolo veľa občanov.
Ukončenie škol. roku
Dňa 30. júna sa končí školský rok. Deťom bolo rozdané vysvedčenie. Škol. rok
1964/65 ukončilo 26. žiakov. Na slávnosti boli prítomní rodičia a taj. MNV.

Škol. rok 1965/66
Začiatok škol. roku
Dňa 1. sept. sa začal nový školský rok. Tajomník MNV privítal žiakov a ich rodičov.
4. roč. privítal prváčikov. Rozdelenie tried: I. tr.- Porúbka- 25. žiakov, vyuč. M. Macková.
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Po slávnosti boli rozdané knihy a škol. potreby.
Deň armády
6.
októbra- Deň armády, zadržaná slávnosť na poslednej vyuč hodine.
VOSR
7.

novembra konali sa oslavy VOSR. Prítomní boli občania obce. Program dodala

škola.
Sviatky pod jedličkou
23. decembra zišli sa všetci žiaci tunajšej školy, pri jedličke. Nacvičený program
dodali žiaci. Žiaci mali veľkú radosť.
25. február- Deň prác. Ľudu
Na poslednej vyuč. hodine urobili sme malú spomienkovú slávnosť.
MDŽ

V predvečer 8. marca konali sa oslavy MDŽ. Program dodali žiaci tunajšej školy.
Referát predniesol E. Macko riad. školy. Vyznamenaná bola matka 5. detí Z. Červeňaková,
ktorej bol odovzdaný odznak III. stupňa materstva. Dve ženy boli v Bardejove.
Na ukončenie deti urobili srdiečka, ktoré darovali svojim mamičkám.

1. - 9. máj
V predvečer 1.-9. mája konal sa sprievod dedinou. Deti niesli mávadlá. Za spevu celou
dedinou vyšli sme na kopček za dedinou, kde bola zapálená vatra. Pri vatre žiaci povedali
básničky a predniesli svoje piesne. Na druhý deň občania odišli na oslavy do okresného mesta
Bardejova.
MDD
1.júna sa konali slávnosti MDD. Na lúkach sa previedli rôzne hry. Na oslavách sa
zúčastnilo veľa občanov.
Ukončenie škol. roku
Školský rok 1956/66 sa ukončil 30. júna a za účasti rodičov. Škol. rok ukončilo 25
žiakov. Rozdané boli všetky veci i knihy. Po slávnosti bolo rozdané vysvedčenie.

Školský rok 1966/67
Zač. škol. roku
Dňa 1. sept. sa začal nový školský rok. Súdr. tajomník privítal žiakov a rodičov.
Vyššie ročníky privítali prváčikov.
Triedy boli rozdelené: I. tr.- Porúbka 21 žiakov, vyučuje M. Macková.
Rozdané boli knihy a školské pomôcky- šetrenie vecami.
Deň armády
6. októbra bola zadržaná slávnosť na Deň armády.
VOSR
7. novembra konali sa oslavy. Odovzdaná bola štafeta. Program dodala škola.
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25. feb.- Deň prac. ľudu
Na poslednej vyuč hodine, konala sa spomienková slávnosť.
MDŽ

V deň MDŽ- konali sa oslavy. Referát mal s. E. Macko. Program dodala škola.
Predseda MNV- prehovoril k ženám a odovzdal im odznaky. Na ukončenie žiaci dali svojim
mamičkám malé darčeky.
1. - 9. mája
V predvečer osláv konal sa dedinou sprievod. Na kopčeku za dedinou bola urobená
vatra, ktorú žiaci za spevu a s básničkami podpálili. Na druhý deň občania odišli na oslavy do
okresného mesta.
MDD
1. júna sa konali oslavy MDD. Žiaci tunajšej školy sa pripojili ku žiakom ZDŠKurima, kde bol hodnotný program a veselica.
Školský rok 1966/67 sa ukončil 30. júna. Škol. rok skončilo 21. žiakov. Odovzdali
knihy a všetky veci. Po slávnosti bolo rozdané vysvedčenie.
SNP

Počas prázdnin sa zadržala dňa 29. augusta spomienková slávnosť k SNP.

Školský rok 1967/68
Dňa 4. sept. sa začal nový školský rok. Súdruh taj. Privítal žiakov a rodičov. Privítanie
prváčikov.
Triedy: I. tr. Porúbka- 21. ž. vyuč. s. Macková
Rozdané boli knihy a škol. pomôcky. Šetrenie knihami a škol. potrebami.
Deň armády
6. októbra sa konala slávnosť Dňa armády. Program dodala škola.
VOSR

Mesiac SČSP sa započal 7. novembra a trval do 12. decembra. Urobená bola výstava
kníh.
Besedy so žiakmi. Na ukončenie slávnosť a lampiónový sprievod dedinou. Program dodala
škola.
Zimné radovánky
Novoročný pozdrav. Zimné radovánky konali sa počas zimných prázdnin. Na
ukončenie zimných radovánok sa urobil i novoročný pozdrav.
25. február
25. februára- Deň víťazstva čs. pracujúceho ľudu. Na poslednej vyuč. hodine,
zhodnotili sme prácu i boj našich robotníkov. Večer sa uskutočnila verejná oslava.
MDŽ
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8. marca- MDŽ- naša škola pripravila bohatý program, za účasti všetkých mamičiek.
Žiaci urobili srdiečka ktoré mamičkám darovali. Predseda MNV zhodnotil prácu a význam
MDŽ. Referát predniesol s. riad. Macko.
1. - 9. mája
Sprievod dedinou. Deti niesli mávadlá a lampióny. Za dedinou na kopčeku sa zapálila
vatra. Pri vatre- žiaci predniesli piesne a básne.
Na druhý deň občania sa zúčastnili osláv v Giraltovciach a v Bardejove.
MDD

Všetci žiaci tunajšej školy sa zúčastnili osláv MDD v Kurime. Za sprievodu
obvodných škôl sa odpochodovalo na ihrisko. Program dodali žiaci. Hry detí a hudba.
Ukončenie škol. roku
Školský rok 1967/68 sa ukončil dňa 29. júna 1968 za účasti rodičov. Škol. rok
ukončilo 21. žiakov. Odovzdanie škol. potrieb. Rozdané bolo vysvedčenie.

Školský rok 1968/69
Dňa 2. sept. sa začal nový škol. rok. Súdr. taj. MNV privítal žiakov a rodičov. V triede
je 16. žiakov. Vyučuje s. Macková.
Rozdané boli knihy a škol. pomôcky. Šetrenie škol. vecami.
Deň armády
Na poslednej vyuč. hodine, konala sa spomienková slávnosť ku Dňu armády.
50. výr. oslob. ČSSR
30. októbra sa konala verejná slávnosť. Program dodala škola. Prítomní občania a člen
za ONV. Odovzdané boli medaily k 50. výročiu.
VOSR
7. novembra konali sa oslavy VOSR. Program dodala škola.
MDŽ

V marci sa konajú oslavy MDŽ. Škola dodala program. Deti urobili srdiečka darovali
mamičkám. Referát ma r. š. Macko.
1.-9. mája
Sprievod dedinou. Na kopčeku za dedinou bola urobená a zapálená vatra. Pri vatre bol
program. Žiaci a občania sa zúčastnili osláv v Bardejove a v Giraltovciach.
MDD

Všetci žiaci sa zúčastnili osláv MDD v Kurime. Všetky obvodové školy
odpochodovali na ihrisko. Program dodali žiaci. Bol i futbal a hudba.
Školský rok 1968/69 sa ukončil 29. júna za účasti rodičov. Škol. rok skončilo 16
žiakov. Rozdané bolo vysvedčenie.
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Školský rok 1969/70
Dňa 1. sept. sa začal nový školský rok. Súdruh taj. Privítal žiakov i rodičov.
Na tunajšej škole vyučuje uč. Macková. Na škole sú zapísaní: 9. dievčat a 11.
chlapcov.
Deň armády
6. októbra sa konala slávnosť v miestnosti kult. domu. Program dodala škola. Referát
predniesol riad. š. E. Macko.
Mesiac čs. sov. priateľstva, VOSR
Začiatok mesiaca SČSP sa uskutočnil oslavou VOSR. Program dodala škola. Referát
mal s. Macko r. š. Tým sa otvorila i výstavba kníh ruských a slovenských. Knihy sa
rozpredali.
Víť. čs. prac. ľudu
25. februára konali sa oslavy z príležitosti Víť. čs. pracujúceho ľudu. Program dodala
škola.
MDŽ

8. marca sa konala slávnosť MDŽ. Program dodala škola. Deti odovzdali mamičkám
spomienkové darčeky, ktoré si urobili.
V. I. Lenin
22. apríla bola slávnosť z príležitosti 100. výr. narodenia V. I. Lenina. Program dodala
škola. Referát mal riaditeľ školy.
1. - 9. máj
V predvečer 1.-9. mája konal s pochod dedinou. Za dedinou sa zapálila vatra. Deti
mali lampióny. Za spevu a osvetlených lampiónov prešiel sprievod dedinou. Na druhý deň
občania sa zúčastnili osláv v okresnom meste.
MDD

1. júna je MDD. Zúčastnili sme sa v obvodnej škole v Kurime osláv MDD.

Školský rok 1969/70 sa ukončil 30. júna 1970, za prítomnosti rodičov a členov MNV.
Odovzdané boli školské knihy. Školský rok ukončilo 20 žiakov. Rozdané bolo vysvedčenie.

Školský rok 1970/71
Dňa 1. sept. 1970 začal nový školský rok. Privítanie žiakov a rodičov súdr.
tajomníkom. Význam kníh a pomôcok, ktoré deti dostávajú zdarma. Ich ochrana.
Na tunajšej škole vyučuje s. Macková. Na škole je zapísaných 23 detí: 14 chlapcov a 9
dievčat.
Deň armády
7. októbra škola dodala program na slávnosť- Dňa armády.
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VOSR

Mesiac čsl. – sov. priateľstva a výročie VOSR sa začal slávnosťou 7. novembra.
Uskutočnila sa v škole. Program dodali žiaci. Po programe bola výstavka kníh. Knihy sa
rozpredali medzi mládež.
25. február
25. február 1971 konali sa oslavy Víť. prac. ľudu, za účasti všetkých občanov.
Program dodala škola.
MDŽ

8.
marca sa konala slávnosť MDŽ. Za prítomnosti všetkých žien v obci, bola
prečítaná prednáška. Žiaci urobili mamičkám program a na ukončenie im podarovali
srdiečka, ktoré im urobili v škole.

1. - 9. máj
V predvečer osláv bola urobená vatra a sprievod dedinou. Na oslavy odišli občania do
okresného mesta.
KSČ

15.
mája sa konala slávnosť 50. výr. zal. KSČ. Program dodala škola a bol súbor
z Giraltoviec.
MDD

1.
júna sa zúčastnili deti slávnosti MDD za účasti okolitých škôl na lúkach
v Nemcovciach. Pri tejto príležitosti sa urobil i pioniersky sľub.
Školský rok 1970/71 sa ukončil 30. júna 1971, za prítomnosti rodičov a členov MNV.
Odovzdané boli školské knihy a rozdané vysvedčenie. Škol. rok ukončilo 23 žiakov.

Školský rok 1971/72
1. sep. 1971 sa začal nový školský rok. Príhovor k rodičom povedal s. taj., vyzdvihol
význam vecí, ktoré deti dostávajú zdarma (knihy, pomôcky) a ich ochrana.
Na škole vyuč. s. Macková. Zapísaných je 22 žiakov: 13 chlapcov a 9 dievčat.
Deň armády
6. októbra sa konala slávnosť – Deň armády. Žiaci dodali program. Referát mal s. riad.
E. Macko.
VOSR

Mesiac čsl.-sov. priateľstva, VOSR a predstavovanie kandidátov do NF sa konalo 6.
novembra 1971 v miestnosti MNV za prítomnosti občanov a poslancov do MNV a ONV.
Program dodala škola. V MĽK bola i výstava kníh.
25. február
Februárové víťazstvo – 25. februára 1972 konala sa slávnosť víť. prác. Ľudu. Program
dodala škola.
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MDŽ

8. marca sa konala slávnosť MDŽ. Program dodala škola. Deti odovzdali mamičkám
darčeky, ktoré si urobili. JRD – svojim pracovníčkam tiež za tejto príležitosti odovzdalo
darčeky.
1.-9. máj
1.-9. máj konala sa slávnosť v predvečer 1. a 9. mája. Zapálená bola vatra za dedinou,
a sprievod dedinou. Na oslave boli miestni občania v okresnom meste.
MDD

Pre zlé počasie MDD sa konal doma. Po tretej vyuč. hodine sme si urobili malú
slávnosť a premietli film.
Ukončenie škol. roku 1971/72
30. júna 1972 za prítomnosti občanov a členov MNV. Odovzdali boli školské knihy
a rozdané vysvedčenia. Školský rok ukončilo 22 žiakov.
Nástup. riad.
Dňa 21. sept. 1971 bola súdr. M. Macková poverená od 1. sept. 1971 riad. školy. Tým
sa ZDŠ-1. – 5. roč. Porúbka ostala samostatná a druhá trieda Nemcoviec bola zrušená.
V Nemcovciach sa ut. sam. ZDŠ.

Školský rok 1972/73
Začiatok škol. roku 1972/73
Školský rok 1972/73 sa začal 4. septembra. Súdruh taj. MNV privítal rodičov i žiakov
tunajšej školy. Zdôraznil starostlivosť a ochranu kníh a škol. potrieb.
Na tunajšej škole vyučuje súdr. Macková. Zapísaných žiakov je: 18 chlapcov a 8
dievčat, spolu 26.
Deň armády
6. októbra sa konala slávnosť v miestnosti kult. domu. Program dodala škola. Referát
mal s. E. Macko.
VOSR

V predvečer 7. novembra bola usporiadaná slávnosť s kult. program. Program dodala
škola. Referát mal osv. pracovník. Oslavami sa začal mesiac českoslov. – sov. priateľstva.
Počas mesiaca čes. sov. priat. boli usporiadané besedy o knihách sov. spisovateľov. Urobená
bola výstava kníh. Celý mesiac sa niesol v znamení osláv.
I. polrok
I. polrok škol. roku 1972/73 sa ukončil 31. januára, kedy bolo rozdané vysvedčenie.
25. február
Víťazstvo rob. triedy sme si pripomenuli na vyuč. hodinách. Večer sa konala oslava
v obci. Program dodala škola. Referát mal osv. pracovník.
Maškarný ples
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Prvý raz sa uskutočnil maškarný ples v kult. dome. Všetky deti mali masky. Komisia
vyhodnotila masky a dostali vecné odmeny.
MDŽ

8. marca konala sa slávnosť z príležitosti MDŽ. Škola dodala program. Deti urobili
darčeky svojim mamičkám. Pri tejto príležitosti i miestne JRD nezabudlo na svoje ženy
a urobilo im darčeky, ktoré boli vtedy odovzdané.
1. - 9. máj
V predvečer 1. mája konal sa lampiónový sprievod dedinou. V predvečer 9. mája
zapálenie vatry nad dedinou. Na druhý deň konali sa oslavy v okresnom meste.
MDD

1. júna sme uskutočnili výlet detí, na ktorom sa zúčastnili i rodičia.

Ukončenie. škol. roku
Školský rok 1972/73 sa ukončil dňa 29. júna 1973 za účasti rodičov. Ukončilo ho 26
žiakov. Odovzdali škol. knihy a rozdané bolo vysvedčenie.

Školský rok 1973/74
Školský rok 1973/74 sa začal 3. sept. za prítomnosti členov MNV. Súdr. taj. MNV
prehovoril k žiakom rodičom o význame SNP, zdôraznil ochranu a starostlivosť o knihy
a školské potreby.
Na tunajšej škole vyučuje súdr. Macková. Zapísaných žiakov je: 15 chlapcov a 6
dievčat, spolu 21.
Deň armády
6. októbra sa konala slávnosť v kult. dome. Program dodala škola. Referát s. E. Macko
osv. pracovník.
VOSR – ZŠSSR
Dňa 7. novembra konala sa slávnosť s kult. programom, ktorý dodala škola. Referát
mal osv. prac. Týmito oslavami sa začal mesiac českoslov.-sov. priateľstva, kedy boli
usporiadané besedy o knihách od sov. spis. Urobená bola výstava sov. kníh. Celý mesiac sa
niesol v znamení priateľstva ZČSSR.
I. polrok
I. polrok škol. roku 1973/74 sa ukončil 31. januára, kedy bolo rozdané vysvedčenie.
Víť. čs prac. ľudu.
25. februára sa konali oslavy Víť. čs. prac. ľudu. Program dodala škola. Osv.
pracovník predniesol referát.
MDŽ
9. marca sa konali oslavy MDŽ. Žiaci tunajšej školy dodali program. Urobili
i srdiečka pre svojej mamičky, ktoré im odovzdali. Miestne JRD obdarovalo všetky svoje
pracovníčky z príležitosti MDŽ.
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1.-9. máj
V predvečer osláv 1. -9. mája, za dedinou sme urobili vatru. Žiaci urobili lampiónový
sprievod. Za tmy sa zapálila vatra. Na druhý deň sa išlo na oslavy do okresného mesta.
MDD

1. júna sme urobili filmové predstavenie pre zlé počasie.

Ukončenie škol. roku
Školský rok 1973/74 sa ukončil 28. júna 1974, za účasti rodičov. Ukončilo ho 21
žiakov. Odovzdali sa knihy a bolo rozdané vysvedčenie.

Školský rok 1974/75
Dňa 2. sept. sa začal nový škol. rok. Na slávnosti sa zúčastnil s. taj. MNV za účasti
rodičov, žiakov školy: 4. roč. privítal žiakov 1. roč.
Na tunajšej škole vyuč. s. M. Macková. Zapísaných je 24 žiakov.
Deň čsl. armády
6. októbra konala sa verejná oslava ku dňu čsl. armády. Program dodala škola.
VOSR

7. novembra bola usporiadaná slávnosť s kult. programom. Program dodala škola.
Referát mal osv. pracovník. Týmito oslavami sa začal Mesiac českoslov.- sov. priateľstva.
Celý mesiac sa uskutočňovali prednášky relácie, výstava kníh. Celý mesiac sa niesol
v znamení osláv.
Oslobodenie obce
Večer 19. januára konali sa oslavy 30. výr. oslobodenia. Za účasti občanov a okr.
činiteľa. Program dodala škola.
1.-9. máj
V predvečer osláv 1. mája bol lampiónový sprievod. Na 1. mája občania odišli na
oslavy do okresného mesta. V predvečer 9. mája sa zapálila vatra.
MDD

1. júna sa konali oslavy MDD. Zúčastnili sme sa filmového predstavenia.

Školský rok 1974/75 sa ukončil 27. júna 1975, slávnostným spôsobom za účasti
rodičov, zástupcov DO-KSS, MNV a obyvateľov. Škol. rok 1974/75 ukončilo 24 žiakov.
Rozdaním vysvedčenia sa ukončil škol. rok.

Školský rok 1975/76
Školský rok 1975/76 sa začal 1. sept. 1975, za prítomnosti s. taj. MNV a predsedu
DO-KSS. Súdr. taj. MNV prehovoril k žiakom a prítomným rodičom o význame SNP,
zdôraznil ochranu a starostlivosť o knihy a škol. potreby.
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Na tunajšej škole vyuč. s. Macková. Zapísaných je 21 žiakov, z toho 4 dievčatá a 17
chlapcov.
Deň čsl. armády
Dňa 6. októbra sa konala oslava ku dňu čsl. armády.
VOSR

V predvečer 7. novembra bol urobený lamp. sprievod dedinou. 7. novembra konala sa
slávnosť VOSR a začiatok mesiaca čsl.-sov. priateľstva. Počas mesiaca boli urobené besedy
o ruských spis., premietnuté filmy s touto tematikou. Vysielané boli relácie k mes. čsl. sov.
priateľstva.
Víť. prac. ľudu.
25. februára vo večerných hodinách konali sa oslavy Víť. čsl. pracujúceho ľudu.
Program dodala škola.
MDŽ

8. marca sa konali oslavy MDŽ. Žiaci dodali program. Urobili upomienkové darčeky,
ktoré po slávnosti dodali svojim mamičkám a babičkám. I JRD Pokrok, obdaroval svoje
pracovníčky darčekmi.
XIV. zjazd, 1. máj
Škola žila v znamení XIV. zjazdu KSČ. Predvečer 1. mája sa konal lampiónový
sprievod. Dňa 1. mája obyvatelia a mládež sa zúčastnili osláv v okresnom meste.
9. máj

Predvečer 9. mája bola urobená nad dedinou vatra. Za spevu a básní, ktoré dodala
škola bola zapálená vatra.
55. výr. KSČ
V dňoch 55. výr. KSČ usporiadaná bola slávnostná akadémia. Rozhlasové relácie.
MDD

Dňa 1. júna 1976 spolu so ZDŠ Kurima a okolitých obcí oslávil sa MDD. Pri tejto
príležitosti PO a iskričky urobili sľub. Podujatie malo slávnostný ráz a zanechalo dobré dojmy
u žiakov školy.
Ukončenie škol. roku
Dňa 30. júna 1976 sa ukončil škol. rok a rozdalo sa vysvedčenie.

Školský rok 1976/77
Školský rok 1976/77 sa začal 1. sept. 1976 za prítomnosti s. taj. MNV a predsedu DOKSS. Súdruh taj. Prehovoril k žiakom a rodičom o význame SNP, zdôraznil šetrenie škol.
potrebami a knihami.
Na tunajšej škole vyuč. s. Macková. Zapísaných je 19 žiakov, z toho 9 dievčat a 15
chlapcov.
Deň čsl. armády
Dňa 6. októbra 1976 konala sa slávnosť ku dňu čsl. armády. Program dodala škola.
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V predvolebnom období pri predstavovaní kandidátov prispela naša škola programom
27. októbra- vyhlásenie samost. ČSR r. 1918 škola dodala program do miestneho rozhlasu.
VOSR

Dňa 7. novembra konala sa slávnosť VOSR a začiatok mesiaca Českoslov. sov.
priateľstva. Počas mesiaca boli usporiadané besedy o knihách a relácie do miestneho rozhlasu.
Otvorenie novej školy
9. novembra bola odovzdaná do užívania dvojtriedna ZDŠ. Slávnostného odovzdania
sa zúčastnil vedúci ONV s. V. Guľa, vedúci plánovacieho odboru s. Olejár, s. inšpektori
a občania celej dediny. Po odovzdaní školy žiaci dodali program.
Voľby

V predvolebnom období, ako aj v dňoch volieb 22. a 23. okt. 1976 sa zúčastňovali
kult. vložkami a prispeli k výzdobe volebnej miestnosti.
Oslobodenie obce
18.januára sa oslavovalo oslobodenie obce ČA a Slov. armádnym zborom. Z tejto
príležitosti žiaci a PO dodali program.
Víťazný február
Dňa 25. februára dodali žiaci ZDŠ program pre verejné oslavy.
MDŽ

Dňa 8. marca 1977 sa tradične zadržiava slávnosť k MDŽ. Pri tejto príležitosti bol
kultúrny program a žiaci odovzdali upomienkové darčeky pre ženy tunajšej obce.
1.máj

Predvečer 1. mája usporiadal sa lampiónový sprievod dedinou. 1. mája obyv. sa
zúčastnili osláv v okres. meste.
9. máj
9. mája nad dedinou bola zapálená vatra. Žiaci zaspievali piesne a povedali básne pri
vatre.
MDD

Dňa 1. júna pre nepriaznivé počasie sa MDD nekonalo.

Ukončenie škol. roku
Dňa 30. júna 1977 sa ukončil škol. rok 1976/77 a bolo rozdané vysvedčenie.

Školský rok 1977/78
Školský rok 1977/78 sa započal 1. sept. 1977 za prítomnosti s. taj. MNV a občanov.
Súdr. taj. Prehovoril k žiakom a rodičom o význame SNP, 60. VOSR, oslobodenie obce,
zdôraznil šetrenie škol. potrebami a knihami.
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Na tunajšej škole vyučuje s. Macková. Zapísaných je 18 žiakov, z toho 3 dievčatá a 15
chlapcov.
Deň čsl. armády
Na poslednej vyuč. hodine dňa 5. októbra, konala sa slávnosť Dňa čsl. armády.
VOSR

28. októbra sa urobila spomienková slávnosť na škole.
Dňa 6. novembra sa konala slávnosť VOSR a začiatok mesiaca Českoslov. sov.
priateľstva.
7. novembra sa uskutočnil obcou lampiónový sprievod.
Počas celého mesiaca sa konali besedy relácie do miestneho rozhlasu.
Z. Nejedlý
10. II. 1978 uskutočnila sa na tunajšej škole oslava Z. Nejedlého. Zúčastnili sa rodičia
a žiaci tunajšej školy.
30. výr. Víť. februára
Dňa 24. februára konali sa oslavy Víť. februára. Program dodali žiaci tunajšej ZDŠ.
MDŽ

V predvečer 8. marca zadržala sa slávnosť k MDŽ. Program dodali žiaci tunajšej
školy. Svoje mamy obdarovali upomienkovými darčekmi.
1. máj

V predvečer 1. mája usporiadal sa dedinou lampiónový sprievod. Na 1. mája obyv.
obce sa zúčastnili osláv v okresnom meste a v Giraltovciach.
9. máj
9. mája nad dedinou bola zapálená vatra. Žiaci povedali básne a zaspievali piesne.
MDD

Dňa 1. júna konal sa MDD. PO a iskričky spolu s Kučínskou ZŠ urobili sľub. Po sľube
sme mali hry, kde žiaci súťažili so susednou ZŠ.
Ukončenie škol. roku
Dňa 30. júna sa ukončil škol. rok 1977/78 a bolo rozdané vysvedčenie. Zo školy odišli
žiaci 4. roč. na ZDŠ do Marhane. Urobili sme rozlúčku s 9 žiakmi, ktorí opustili tunajšiu
školu.

Školský rok 1978/79
Školský rok 1978/79 sa začal 4. septembra 1978 za prítomnosti taj. MNV a občanov.
Súdr. riad. prečítala referát o SNP, SSR, vypočuli sme si referát min. škol. J. Bušu.
Privítali sme nových žiakov 1. roč. odovzdali kvety.
Rozdali sme knihy a škol. potreby, ku ktorým prehovoril taj. MNV o ich šetrení.
Deň českoslov. armády
Na poslednej vyuč. hod. pripomenuli sme si Deň čs. armády.
VOSR sľub
61

Dňa 14. novembra konala sa slávnosť VOSR. Pri tejto slávnosti žiaci tunajšej školy
zložili sľub iskier a pionierov. Program dodala škola.
Do rozhlasu boli dodávané relácie po celý mesiac.
25. Víť. febr., MDŽ
V deň tohto výročia konala sa slávnosť. Žiaci tunajšej školy dodali program i zhotovili
darčeky pre ženy- matky.
1. máj

V predvečer 1. mája usporiadali žiaci tunajšej školy lampiónový sprievod dedinou.
Osláv 1. mája sa obyv. zúčastnili v okresnom meste alebo v Bardejove.
9. máj
9. mája nad dedinou bola zapálená vatra. Z tejto príležitosti žiaci zaspievali piesne
a povedali básne.
MDD a MRD
Dňa 1. júna sa konal MDD. 2 hodiny sa vyučovalo. Po 2 hodine sme odišli cez Topľu
k lesu, kde sme sa hrali. Deň predtým PO pripravila program. Po programe sme mali niekoľko
závodných hier a občerstvenie.
Z príležitosti MRD usporiadali sme vo voľnú sobotu výlet pre žiakov tunajšej školy.
Ukonč. š. r. 1978/79
Dňa 29. júna 1979 sme ukončili škol. rok 1978/79. Bolo rozdané vysvedčenie.

Školský rok 1979/80
Školský rok 1979/80 sa začal 3. sept. 1979 za prítomnosti taj. MNV a občanov.
Príhovor k občanom mal r. školy, žiaci predniesli básne k SNP, vypočuli si príhovor
min. školstva s. J. Bušu. Privítanie žiakov 1. roč. Rozdanie kníh a škol. potrieb.
V škol. roku 1979/80 na tunajšej škole je jedna trieda so 17 žiakmi. Vyučuje s.
Macková.
Dňa 5. októbra 1979 pripomenuli sme si deň ČSĽA.
VOSR

V mesiaci čsl. sov. priateľstva žiaci tunajšej školy dodali program. Na slávnosť VOSR
a mesiaca čs. sov. priateľstva.
Zimné radovánky
V zimných prázdninách sme previedli posedenie rodičov so žiakmi. Deti im pripravili
kult. program, rodičia sa im odmenili darčekmi.
19. január, 35. výr. oslob.
19.-20. január je deň oslobodenia našej obce. Všetci občania sa zúčastnili osláv 35.
výročia oslobodenia. Žiaci dodali kult. program.
Dňa 1. februára 1980, konal sa zápis žiakov do 1. ročníka.
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25. februára na vyuč hodinách sme si pripomenuli Víť. prac. ľudu. Cestou rozhlasu
reláciami a programom oboznámili sme občanov o významnom dni.
MDŽ

8.
marca sa konala slávnosť s programom, ktorí dodali žiaci tunajšej školy
a SZM. Tunajší žiaci obdarili naše ženy darčekmi, ktoré si pripravili.
1. máj

V predvečer 1. mája žiaci tunajšej školy urobili dedinou lampiónový sprievod. V deň
1. mája sa zúčastnili osláv v okr. meste a v Giraltovciach.
9. máj

9. mája v Deň oslobodenia nad dedinou bola zapálená vatra. Z príležitosti oslobodenia
s. J. Šoltýs Matýs podaroval dva gaštany pre tunajšiu školu, ako dar k oslobodeniu.
Dňa 11. mája z príležitosti Oslobodenia našej vlasti i iskričky a pionieri spolu
s obvodovou školou zložili sľub na Dukle.
MDD
1. jún je MDD, ktorý sme oslávili hrami a turistikou. V blízkom lese nad dedinou sme
si urobili oheň, desiatu. Tak deti pretekali v hrách.
27. jún

27. júna sa slávnostne ukončil škol. rok 1979/80. Po príhovore súdruha taj. Hudáka
bolo rozdané vysvedčenie. Škol. rok ukončilo 17 žiakov. Do ZDŠ odchádzajú 6 žiaci.
Ján Červeňák
Andrej Švec Babov
Jaroslav Guľa
Stanislav Švec
Peter Havír
Viera Majerová

Školský rok 1980/81
Školský rok 1980/81 sa začal 1. septembra 1980, za prítomnosti taj. MNV a občanov.
Prihovor mala riad. školy. O 9:00 hod. si žiaci vypočuli príhovor ministra školstva s. J.
Bušu. Privítanie žiakov 1. roč. pioniermi vyšších ročníkov.
Žiakom boli rozdané učebnice a školské potreby.
V škol. roku 1980/81 tunajšiu školu navštevuje 14 žiakov, ktorí tvoria I. triedu.
Vyučuje s. Macková.
Deň čsl. armády
Na poslednej vyuč hod. hovorili sme o našej armáde, ako ochrankyne našej vlasti.
VOSR

V mesiaci českoslov.- sov. priateľstva, uskutočnila sa slávnosť k VOSR. Program
dodala škola.
Zimné radovánky
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Na poslednej vyuč. hodine v starom roku urobili sme novoročné jedličky. Povedali
koledy a zvyky v našej obci.
Oslobodenie obce sa pripomenulo reláciami v rozhlase, básničkami a spevom.
25. januára sa urobil zápis žiakov do 1. ročníka. Pridelený boli navštevovať MŠ v
Harhaji.
MDŽ

8. marca konala sa oslava MDŽ. Program dodala ZŠ a SZM. Žiaci odovzdali darčeky
urobené v škole.
1. máj

9. máj

V predvečer 1. mája žiaci tunajšej školy urobili lampiónový sprievod.
V deň 1. mája sa zúčastnili osláv v okresnom meste alebo v Giraltovciach.
V predvečer 9. mája nad dedinou bola urobená vatra.

Sľub

10. mája iskričky, spolu so ZDŠ Marhaň, Kračúnovce a Giraltovce zložili sľub
pionierov na Dukle.
Voľby
27. mája škola dodala program na predstavenie kandidátov NV.
5.-6. júna sa konali voľby do všetkých zastupiteľských orgánov.
MDD
1. júna sme oslávili MDD hrami a turistikou. Za dedinou pri potoku sme všetci urobili
závodivé hry, desiata s opekaním slaninky.
30. júna sa skončil školský rok 1980/81. Iskričky zložili sľub. Rozdalo sa vysvedčenie.
Škol. rok ukončilo 14 žiakov. Do ZDŠ odchádzajú 4 žiaci: Monika Antolíková
Mária Hviščová
Ján Majer
Ján Pavúk
Integrácia školy sa neuskutočnila. Nový škol. rok sa začal na ZŠ v Porúbke.

Školský rok 1981/82
Školský rok 1981/82 sa začal 1. septembra 1981 za prítomnosti taj. MNV a predsedu
strany DO- KSS.
Žiaci i rodičia si vypočuli príhovor riad. školy a o 9:05 príhovor min. školstva súdruha
J. Bušu.
Žiakom boli rozdané učebnice a škol. potreby.
Na tunajšej škole je zapísaných 12 žiakov, ktorí tvoria I. triedu.
Vyučuje s. Macková.
Deň čsl. armády
Na poslednej vyuč hod. pripomenuli sme si našich vojakov.
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VOSR

V mesiaci čsl.- sov. priateľstva bola slávnosť k VOSR a beseda o knihách sov.
autorov. Oslobodenie obce 19. januára sme si pripomenuli na poslednej vyuč. hod.
25. januára sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Títo žiaci navštevujú MŠNemcovce, Harhaj a Hankovce.
FV

26. januára na vyuč. hod. sme si vysvetlili význam Víťazného februára.

MDŽ
7.marca sme urobili oslavy MDŽ. Program dodala ZŠ a SZM. Deti tunajšej školy
odovzdali upomienkové darčeky svojim mamičkám a ženám obce.
1.

máj
V predvečer 1. mája žiaci urobili lampiónový sprievod. Na 1. mája sa zúčastnili osláv
v okresnom meste alebo v Giraltovciach.
9. máj

V predvečer 9. mája nad dedinou obce, žiaci a SZM urobili vatru.

MDD
1.júna sme oslávili MDD hrami a zábavou. Pri Topli sme urobili závodné hry,
kúpanie, opekanie slaninky.
Sľub PO
Dňa 24. júna žiaci druhého ročníka sa zúčastnili sľubu PO- kde s obvodovými školami
v Marhani na MNV- urobili slávnostný sľub.
30. júna sa ukončil škol. rok 1981/82. Rozdané bolo vysvedčenie. Škol. rok ukončilo
12 žiakov. Do ZŠ v Marhani odchádza 5. žiakov: Ľudmila Antolíková, Alena Havírová, Jozef
Pavúk, Peter Staš, Adriana Švecová.

Školský rok 1982/83
Školský rok 1982/83 sa začal 1. sept. 1982 za účasti rodičov, taj. MNV.
Po prejave riad. školy žiaci a rodičia si vypočuli prejav min. škol. súdr. Juraja Bušu.
Rozdané boli učebnice a škol. potreby. Na škole ja zapísaných 12 žiakov. Vyučuje s.
Macková.
Deň ČSĽA
6.októbra sme si pripomenuli sviatok našich vojakov.
VOSR

7. novembra sa uskutočnila slávnosť k VOSR. Celý mesiac sme si hovorili o sov.
knihách- spisovateľov. Urobili sme výstavku sov. lit. s predajom.
19. februára sme oslávili v predvečer lampiónový sprievod- oslob. obce.
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Sľub

23. februára – iskričky ZŠ- zložili sľub iskier na ZDŠ v Marhani.

MDŽ

12.
marca sa spoloč. org. uskutočnili sa oslavy VF, MDŽ, K. Marxa. Žiaci i ZOSZM pripravili program a zabavili občanov. Žiaci odovzdali darčeky svojim mamičkám.
1. máj

V predvečer prvého mája bol lampiónový sprievod dedinou. V deň 1. mája žiaci sa
zúčastnili osláv v okresnom meste s rodičmi.
9. máj

V predvečer 9. mája na počesť oslobodenia urobila sa vatra.

MDD
1. júna sme oslávili MDD hrami a zábavou. Pri Topli a v lese sme urobili závodivé
hry, kúpanie, opekanie slaninky.
Sľub PO
Dňa 7. júna 1983 žiaci druhého ročníka sa zúčastnili sľubu PO- SZM, kde
s obvodovými školami v Marhani na MNV, urobili slávnostný sľub.
30. júna sa ukončil škol. rok 1982/83. Rozdané bolo vysvedčenie. Školský rok
1982/83 ukončilo 12 žiakov. Do ZDŠ- Marhaň odišli 2 žiačky do 5. roč.: Ľubica
Červeňáková, Mária Švecová.

Školský rok 1983/84
Školský rok 1983/84 sa začal 1. septembra za účasti rodičov a taj. MNV, pred. DOKSS.

Po prejave riad. školy, niekoľkými slovami sa prihovoril taj. MNV. Žiaci si vypočuli
prejav prof. J. Bušu – ministra školstva.
Rozdané boli učebnice a škol. potreby. Na škole je zapísaných 13 žiakov- 9 chlapcov
a 4 dievčatá. Vyučuje s. Macková.
ČSĽA
6. októbra pripomenuli sme si sviatok našich vojakov.
VOSR

7. novembra uskutočnila sa oslava VOSR. Celý mesiac sa niesol v duchu čsl.-sov.
priateľstva. Urobili sme výstavku kníh – sov. lit.
11. novembra sme dodali program na predst. Kandidátov do ONV – s. Guľu. Konali sa
doplňovacie voľby do ONV.
19. februára sme oslávili oslob. obce.
Sľub iskier
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16. februára iskričky zložili sľub na ZŠ v Marhani.
Víť. február, MDŽ
10. marca spolu so PO- SZM uskutočnili sa oslavy VF a MDŽ. Žiaci i MO- SZM
pripravili program. Žiaci ZŠ . odovzdali mamičkám pripravené darčeky.
1. máj

V predvečer 1. mája žiaci ZŠ urobili lampiónový sprievod dedinou. Zúčastnili sa osláv
v okresnom meste..
9. máj

V predvečer 9. mája na počesť oslobodenia našej vlasti mládež a žiaci ZŠ spolu so
SZM urobili nad dedinou vatru. Pri vatre urobili súťaž v speve – a poznaj našu vlasť. Vyhrali
žiačky 4. roč.
MDD

1. júna pionieri zložili sľub PO. Žiaci im urobili malé pohostenie a program.
2. júna – spolu so SZM pri Topli urobili zábavné hry, súťaže. Víťazi boli odmenení.

29. júna sa ukončil škol. rok 1983/84. Rozdané bolo vysvedčenie a učebnice na
nastavajúci nový rok. Školský rok 1983/84 ukončilo 12 žiakov. Do ZŠ- Marhaň odišli 3 žiaci
do 5. ročníka: Jozef Antolík, Jana Havírová, Monika Hvičšová.

Školský rok 1984/85
Školský rok 1984/85 sme začali 3. septembra za účasti rodičov, MNV, DO-KSS.
Po prejave riad. školy prehovoril taj. MNV. Žiaci vypočuli prejav min. š. J. Bušu.
Rozdané boli škol. potreby. Na škole je zapísaných 15 žiakov – 11 chlapcov a 4
dievčatá.
Vyučuje s. Macková.
ČSĽA-KDO
6. októbra boli oslavy ČSĽA – KDO. Obyv. i žiaci sa zúčastnili 40. výročia KDO – vo
Svidníku.
VOSR

7. novembra uskutočnila sa oslava VOSR. Celý mesiac sa niesol v duchu čsl.-sov.
priateľstva. Urobili sme výstavu kníh – sov. literatúry – s predajom.

Oslob. obce
Žiaci tunajšej školy dodali program. Slávnosť sa uskutočnila pre celú obec, za
prítomnosti poslanca ONV.
Víť. február, MDŽ
8. marca spolu s PO-SZM uskutočnili sa oslavy VF a MDŽ. Žiaci a PO – SZM
pripravili program, kde deti odovzdali mamičkám pripravené darčeky
1. máj
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V predvečer 1. mája uskutočnil sa dedinou lampiónový sprievod. V deň 1. mája sa
obyv. a žiaci zúčastnili osláv v okresnom meste.
9. máj
Nad dedinou 8. a 9. mája žiaci a SZM zapálili vatru.
MDD
MDD sme oslávili hrami pri Topli, opekaním slaninky.
Sľub iskier
5. júna sa uskutočnil škol. rok u sa urobil sľub iskier.
27. júna sa ukončil škol. rok. 1985/86. Rozdali sa učebnice a vydalo sa vysvedčenie.
Žiaci 1. ročníka urobili Sľub iskier.
Školský rok 1985/86 ukončilo 17 žiakov. Do ZŠ Marhaň odišlo 5 žiakov do 5.
ročníka: Jozef Bednár, Martin Lukáč, Ján Marko, Blažej pavúk, Jarmila Sokolová.

Školský rok 1986/87
1. septembra 1986 sa začal nový školský rok za prítomnosti rodičov, MNV a DO-KSS.
Po prejave riad. školy prehovoril taj. MNV. O 9.00 žiaci si vypočuli prejav min. škol.
Kilára. Rozdané boli učebnice pre 1. a 3. ročník, tiež školské potreby. V škole je zapísaných 8
dievčat a 7 chlapcov.
ČSĽA

6. októbra sme si pripomenuli deň ČSĽA- KDO na poslednej vyuč. hod.

VOSR

7. novembra uskutočnila sa oslava VOSR. Celý mesiac sa niesol v duchu čsl.-sov.
priateľstva. Urobili sme výstavku kníh – sov. lit. s predajom. Na ukončenie mesiaca sme
dodali program.
Oslob. obce
19. januára sme si pripomenuli 42. výročie oslobodenia obce a celého okresu.
Karneval
14. februára na ZŠ – tunajšej školy PO urobili karneval s krásnymi maskami,
s vyhodnotenými maskami bol sprievod školou, odovzdané ceny. Rôzne súťažné hry a malé
pobavenie pri magnetofóne.
VF – MDŽ
8. marca sa konali oslavy VF a MDŽ. Žiaci tunajšej školy dodali program. Odovzdali
darčeky svojim mamičkám a blízkym.
1. máj

V predvečer 1. mája sa konal lampiónový sprievod dedinou. 1. mája žiaci i obyvatelia
obce sa zúčastnili osláv v okresnom meste a v Giraltovciach.
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9. máj

V predvečer 9. mája nad dedinou bola zapálená vatra žiakmi PO a mládežou SZ M.

Sľub iskier a pionierov
Dňa 26. mája 1987 žiaci prvého ročníka urobili sľub iskier a 2. roč. sľub pionierov.
Slávnosť ukončili hrami.
MDD
1. jún sme oslávili prácou.
30. júna sa ukončil škol. rok 1986/87. Rozdali sa učebnice a vydalo sa vysvedčenie.
Školský rok 1986/87 ukončilo 15 žiakov. Do ZŠ v Marhani odchádzajú 3 žiaci: Imrich
Švec, Marek Matys, Martina Stašová.

Školský rok 1987/88
Začiatok šk. r. 1987/88
Nový školský rok sa začal 1. septembra 1987. Na otvorení boli rodičia a taj. MNV,
ktorý privítal prítomných a predstavil novú vyučujúcu.
Na škole začína učiť od 1. spt. Uč. Marta Kmecová, ktorá predtým učila na ZŠ
v Hankovciach. S. uč. Macková odišla do dôchodku.
V príhovore vyučujúca privítala hostí, rodičov a žiakov, zvlášť tých, ktorí prišli do
školy0 po prvýkrát. Pripomenula žiakom, že naša social. spoločnosť im dáva všetky možnosti,
aby sa mohli učiť a získavať nové vedomosti, žiť sťastné detstvo. Byť múdrym a vzdelaným,
robiť radosť rodičom a sebe, predpokladá však usilovnú prácu v škole hneď od prvého dňa.
Po príhovore žiaci 4. ročníka privítali kytičkami, Šlabikármi a malými darčekmi svoje
nové spolužiačky – prváčky.
O 9. hod. si žiaci vypočuli prejav min. školstva SSR.
Po prestávke začala prvá hodina – Hodina mieru, ktorá sa už stáva tradíciou na školách
v našej vlasti.
„žiť v mieri to je veľký dar, ktorý si musíme chrániť, bojovať oň“, zdôraznila
vyučujúca. Po rozhovore im prečítala ukážku z knihy V. Šikulu zo života detí, počas vojny.
Žiaci porovnávali seba a postavy zo spomínanej knižky. Potom rozprávali o svojich
prázdninových zážitkoch, ktoré namaľovali na výkresy.
V 1.-4. ročníku je zapísaných 15 žiakov, ktorí tvoria I. triedu.
Štvrtáci dostali nové učebnice so zredukovaným a upraveným učivom. Od šk. roku
1987/88 sa na 1. stupni ZŠ vyučuje podľa definitívnych osnov, nových učebníc a metod.
príručiek.
70. výročie VOSR
Vyučovanie v škole bolo zamerané na rozširovanie znalostí žiakov o sovietskej
krajine, jej minulosti a súčasnosti.
Žiaci nacvičovali kultúrny program s ktorým vystúpili na školskej akadémii pri
ukončení mesiaca československo-sovietskeho priateľstva.
Svoje dojmy a predstavy stvárnili vo výtvarných prácach, ktoré boli vystavené na
školskej chodbe.
Vianočná besiedka
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Veľmi rýchlo prišiel čas Vianoc. Žiaci prichystali pre svojich najbližších prekvapenie
v podobe besiedky. Pozvali si rodičov, ba aj starých rodičov. 21. decembra v podvečer víta
vyzdobená trieda svojich hostí vôňou ihličia a blikotavým svetlom sviečok, ktoré však
prežiaril lesk detských očí. Tie už čakali napäté a nedočkavé. Po krátkom privítaní riad. školy
začal program. Pesničky a básničky o zime maľovali v triede pravé zimné radovánky, na ktoré
si však deti museli ešte počkať. Chýbal totiž sneh. Dievčatá prváčky a druháčky sa páčili
tančekami sprevádzanými spevom a rečňovankami. Tretiaci a štvrtáci predviedli ľudový
tanček v pároch. Nechýbali ani vianočné vinše. Rodičia s trochou pýchy aj dojatia sledovali
vystúpenia svojich detí, ktoré im v závere programu odovzdali darčeky pripravené na
hodinách Prac. vyučovania.
V druhej časti večera sa spomínalo. Pri čaji a vianočnom pečive rozprávali staré mamy
o obyčajoch a vianočných zvykoch z ich mladosti.
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny v čase od 23.12-4.1.1988 nepriniesli deťom očakávaný sneh.
Počasie, ktoré bolo netypické pre toto ročné obdobie malo vplyv aj na zvýšený počet
onemocnení žiakov počas prvých dvoch mesiacov nového roka.
Karneval
Spolu s inštruktorkami, ktoré viedli pioniersky oddiel, sme pripravili karneval. 13.
februára tiahol do školy roj masiek. Pri ich príprave sa fantázii medze nekládli a tak sa
v triede zišla pestrá spoločnosť. Po vyhodnotení a sladkej odmene pre každú masku si deti
zatancovali pri magnetofóne. Prestávky boli vyplnené súťaživými hrami a pesničkami.
Víť. február
25. februára si žiaci pripomenuli udalosti, ktoré sa odohrali v Česko-slovensku pred
40. rokmi. Po príhovore vyučujúcou nasledovali básničky a presne o Februári
MDŽ

9. marca bola v sále kultúrneho domu slávnosť MDŽ. Program bol bohatý a pestrý.
Deti spievali piesne nášho kraja, recitovali, tancovali, hrali v scénkach. Okrem našich žiakov
vystupovali aj starší, ktorí chodia do ZŠ v Marhani.
1. máj

Žiaci boli na prvomájových oslavách so svojimi rodičmi v okresnom meste
a v Giraltovciach. Vyzdobená trieda, nástenky, vyčistené okolie školy – to všetko prispelo
k tomu, aby si žiaci lepšie uvedomili význam tohto Sviatku práce, aj ďalších májových dní –
Dňa víťazstva.
13. mája zomrela po ťažkej chorobe žiačka 1. ročníka Ľudmila Lukáčová. Jej smrť zaskočila
a ohromila všetkých, ktorí ju poznali. Zostala iba spomienka na jej úsmev, na všetko pekné
a milé čo nás s ňou spájalo.
MDD

Deti oslávili svoj sviatok v nedeľu 4. júna. Rodičia im pripravili na ihrisku športové
popoludnie. Súťažilo sa v behu, hode kriketovou loptičkou, v jazde na bicykli po prekážkovej
dráhe a ďalších disciplínach. Víťazi boli odmenení sladkými cenami a pre všetkých uvarili
mamy guláš.
Výstupné testy
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8. júna písali žiaci 4. ročníka výstupné testy z JS a Mat.
Školský výlet
22. júna boli žiaci na školskom výlete vo Vysokých Tatrách a na Spišskom hrade.
V múzeu v Tatranskej Lomnici videli flóru a faunu našich veľhôr. Žičilo nám aj počasie,
takže výlet sa vydaril.
V júni bola vymaľovaná celá škola, natreli sa okná. Vyučovalo sa bez prerušenia
v druhej triede.
Ukončenie šk. r. 1987/88
30. júna sa skončil školský rok 1987/88. Žiaci dostali vysvedčenia a rady ako sa majú
správať počas prázdnin. Školský rok 1987/88 ukončilo 14 žiakov. Do ZŠ v Marhani
odchádzajú piati žiaci: Radovan Gdovin, Marcela Katuščáková, Slavko Lukáč, Lenka
Matysová, Ján Švec-Babov.

Školský rok 1988/89
Začiatok šk. r. 1988/89
Nový školský rok sa začal 1. septembra 1988. Na otvorení boli rodičia a taj. MNV,
ktorý privítal prítomných a uviedol s. uč. dôchodkyňu M. Mackovú, ako novú učiteľku.
Súdr. Marta Kmecová odišla na ZŠ do Marhane. V príhovore súdr. vyučujúca privítala
hostí, rodičov a žiakov, zvlášť tých, ktorí prišli do školy prvýkrát. Pripomenula im, že soc.
spoločnosť im dáva všetky možnosti, aby sa mohli učiť a získavať nové vedomosti, žiť krásne
detstvo. Byť múdrym a vzdelaným, robiť radosť rodičom a sebe, predpokladá usilovnú prácu
v škole hneď od prvého dňa.
Po príhovore žiaci 4. roč. privítali kytičkami, Šlabikármi svojich spolužiakov –
prvákov.
O 9. hod. si žiaci vypočuli prejav min. škol. SSR. Po prestávke začala prvá hodina –
Hodina mieru.
V 1.-4. roč. je zapísaných 11 žiakov, ktorí tvoria I. triedu.
70. výr. VOSR
Vyučovanie bolo zamerané na rozširovanie znalostí žiakov o sov. krajine, jej minulosti
a súčasnosti.
Žiaci nacvičili program, s ktorým vystúpili na slávnosti pri ukončení mesiaca
československo-sovietskeho priateľstva.
Svoje predstavy stvárnili na výt. výchove, ktoré boli vystavené v škol. budove.
Sľub PO
Dňa 18. novembra žiaci 3. roč. spolu so ZŠ- Marhaň urobili slávnostný sľub v múzeuSvidník. Poklonili sa pamiatke zosnulých pri pomníku položením kvetov.
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny v čase od 23.12-2.1.89, deti využívali radosti zimy.
Karneval
Spolu s inštruktorkami, ktoré viedli PO sme pripravili karneval.
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V triede sa zišla pestrá spoločnosť masiek. Po vyhodnotení masiek si deti zatancovali
pri magnetofóne.
Víť. február MDŽ
25. februára si žiaci pripomenuli udalosti, ktoré sa odohrali v Československu pred 41.
rokmi.
8. marca, konali sa oslavy MDŽ. Program bol bohatý. Dodali ho žiaci tunajšej ZŠ.
Mesiac marec sa niesol v znamení Mesiaca knihy. Besedy o knihách boli v MĽK
a niektoré sme si zapísali i do svojich zážitkoch.
40. výr. PO
V apríli bolo 40. výr. založenia PO, kedy iskričky zložili sľub. Zúčastnili sme sa
v Marhani, kde spoločne 21. apríla so ZŠ- Marhaň a okolitými obvodnými školami všetky
iskričky zložili sľub. S malým programom a pohostením sa sľub ukončil. 24. apríla celý deň
sme venovali hrám, spevu a súťažiam.
1. máj

Žiaci boli na prvomájových oslavách s rodičmi v Giraltovciach a okres. meste.
Vyzdobená trieda, nástenky, vyčistené okolie školy – to všetko prispelo k tomu, aby si žiaci
lepšie uvedomili význam tohto Sviatku práce, aj ďalších májových dní – Dňa víťazstva.
Sľub iskier
Žiaci 1. a 2. roč. zložili sľub iskier na MNV – v Marhani za účasti žiakov ZŠ –
Marhaň a obvodových škôl.
Výstupné testy
15.6. písali žiaci 4. roč. výstupné testy z JS a Mat.
Školský výlet
27. júna boli žiaci na výlete vo Vysokých Tatrách. Navštívili múzeum, Červený
kláštor a hrad v Starej Ľubovni. Počasie nám žičilo, čiže výlet sa vydaril.
Ukončenie šk. r. 1988/89
30. júna sa skončil školský rok 1988/89. deti dostali vysvedčenie a rady, ako sa majú
správať počas prázdnin. Škol. rok 1988/89 ukončilo 11 žiakov. DO ZŠ v Marhani odchádzajú
4. žiaci: Ľudmila Marková, Renáta Bednárová, Anna Švecová, Ondrej Sabol.

Školský rok 1989/90
Začiatok šk. r. 1989/90
Nový škol. rok sa začal 4. sept. 1989. Na otvorení boli prítomní rodičia a taj. MNV.
V príhovore vyučujúca privítala hostí, rodičov a žiakov, zvlášť tých, ktorí prišli do
školy prvýkrát. Pripomenula im, že naša vlasť im dáva všetky možnosti, aby sa mohli učiť,
žiť šťastné detstvo. Byť múdrym a vzdelaným, predpokladá usilovnú prácu v škole hneď od
prvého dňa.
Po príhovore žiaci. 4. roč. privítali našu prváčku.
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O 9. hod. si žiaci vypočuli prejav. Min. škol. SSR.
Po prestávke začala prvá hodina – Hodina mieru, kde vyuč. pripomenula, žiť v mieri je
veľký dar, ktorý si musíme chrániť.
Potom žiaci rozprávali o svojich prázdninových zážitkoch.
V 1.-4. roč. je zapísaných 10 žiakov, ktorí tvoria I. triedu.
Zimné prázdniny
Začali sa 22.12. – 2.1.1990 využívali zimných radovánok.
Jarné prázdniny
Jarné prázdniny trvali od 26. II. do 3.III. 1990
Ukončenie škol. roku 1989/90
Školský rok 1989/90 sa ukončil 29. júna 1990. Všetci žiaci po integrácii školy
odchádzajú do ZŠ v Marhani.
Keďže situácia sa zmenila MNV v Kochanovciach dal deti do ZŠ v Porúbke, počet
žiakov stúpol na 12 a škola ostala.
Odišli do ZŠ Marhane žiaci 4. roč. Mária Goliašová, Jarmila Šoltýsová, Slava
Sabolová a Peter Bednár.

Školský rok 1990/91
Zač. škol. r. 1990/91
Nový škol. rok 1990/91 sa začal 3. septembra.
Na otvorení boli rodičia, taj. MNV, ktorý privítal prítomných a nových žiakov zo ZŠ
Hankovce, bytom v Kochanovciach.
Prišlo 5 žiakov, a to 1 prvák, jeden druhák, jedna tretiačka a dvaja štvrtáci.
Po príhovore a privítaní riad. školy. 4. roč. kytičkami privítal prvákov. Riad. školy im
dala Šlabikáre.
O 9. hod. si žiaci vypočuli prejav zástupcu min. školstva, mládeže a tel. vých.
V 1.-4. roč. je zapísaných 12 žiakov, ktorí tvoria I. triedu.
radosť.

Zimné prázdniny začali 21. decembra a trvali do 3.I. 1991. Žiaci ich využili pre svoju
Vysvedčenie sa vydalo 30. januára a boli i polročné prázdniny. Trvali dva dni.
Jarné prázdniny boli od 4. III. do 9.III. 1991.

Ukončenie škol. r. 1990/91
Školský rok 1990/90 sa ukončil 28. júna. Deti dostali vysvedčenie, rady ako sa majú
správať cez prázdniny. Škol. rok 1990/91 ukončilo 12 žiakov. Do ZŠ- Marhaň odchádzajú
Marek Jaržabek, Petronela Antoliková, Marianna Katuščáková a Ján Podlesný.
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Školský rok 1991/92
Nový šk. rok sa začal 2. septembra a ako nová pani učiteľka nastúpila Mária
Majerníková, ktorá prišla zo ZŠ Marhaň. Pani uč. Macková odišla do dôchodku a v mesiaci
októbri sa odsťahovala z Porúbky do Veľkého Šariša.
Novú pani učiteľku privítali rodičia a žiaci s kytičkami. Nasledovalo zoznámenie,
stručný príhovor a vypočutie si príhovoru ministra školstva SR. Po ňom nasledoval rozhovor
so žiakmi na tému „O prázdninách“ a žiaci nakreslili o tom aj prvý výkres.
V tomto šk. roku navštevovali tunajšiu jednotriednu školu 10 žiakov. Boli aj štyria
dochádzajúci žiaci z blízkej dediny Kochanovce.
Vian. besiedka
Blížila sa zima a žiaci častejšie mysleli na Vianoce. S pani učiteľkou pripravovali
program, na ktorý pozvali celú dedinu. Program sa uskutočnil v škole v jedno nedeľné
popoludnie. Hoci žiakov bolo málo, dokázali žiaci pripraviť viac ako polhodinový program.
Po vystúpení žiakov obdaroval Mikuláš, ktorý v koši doniesol samé dobroty. Rodičia
tiež pripravili svojim deťom posedenie pri horúcom čaji a chutných koláčoch.
Zimné prázdn.
V čase od 22.12 do 3.1. trvali zimné prázdniny. 3. januára sme sa všetci zdraví streli
v škole a s veľkým úsilím žiaci pracovali ďalej, aby polročné vysvedčenie bolo čo najlepšie.
Karneval
29. januára sa uskutočnil karneval, ktorý spolu s rodičmi zorganizovala p. uč.
Majerníková. Masiek bolo oveľa viac, ako bolo žiakov, pretože masky mohli byť aj ich
súrodenci. Po vyhodnotení masiek začala sa pekná zábava pri gramofóne a magnetofóne.
Posedenie pre dôchodcov
N obecnom úrade 8. marca sa uskutočnilo posedenie pre dôchodcov, kde ich prišli
pozdraviť aj žiaci našej školy darčekmi, knihami a kultúrnym programom, ktorý sa niesol
v ľudovom tóne.
MDD
1. júna mali deti sviatok a tak sme sa vybrali na celodennú turistiku do okolitých
lesov, s cieľom poznávať svoje okolie.
Šk. výlet
15.júna boli žiaci s p. učiteľkou na celodennom výlete v okresnom meste Bardejov. Na
výlet sa išlo normálnou autobusovou linkou, pretože žiakov v tomto š. roku bolo málo.
Ukonč. šk. rok.
30. júna sa skončil školský rok 1991/92, ktorý ukončilo 10 žiakov. Do Marhane
odchádzajú žiaci: Ján Goliáš, Zlatko Marko, Mária Michalovová a Rastislav Packa.
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Školský rok 1992/93
Začiatok šk. r. 1992/93
Nový šk. rok sa začal 1. septembra 92.
So svojimi žiakmi prišli aj rodičia, ku ktorým sa prihovorila p. uč. Majerníková
a spolu si počuli príhovor pána ministra školstva. Starší žiaci privítali prváčikov kytičkami
a od pani učiteľky dostali Šlabikáre a balíčky sladkostí.
V 1.-4. ročníku je zapísaných 12 žiakov, 5 žiakov je dochádzajúcich z obce
Kochanovce. Dochádzanie pre týchto žiakov je veľmi nebezpečné, pretože musia 2-krát
denne prechádzať cez celú dedinu.
Vianočná besied.
V jesennom období sme sa už pripravovali na Vianoce a to prípravou programu.
5.
decembra zavítal k nám Mikuláš so svojimi spoločníkmi anjelom a čertom.
Bolo to veľmi zábavné. Deti sa potešili darčekom.
20. decembra sme vyzdobili triedu a pozvali sme rodičov a príbuzných na posedenie
spojené s programom a malou hostinkou pre deti. Zaujímavosťou pre deti boli balíčky pod
stromčekom.
Zimné prázdniny
Trvali od 23.12 do 4.12. Snehu bolo dostatok a tak sa žiaci dosýta vyšantili.
Rozdelenie republiky
1.1.1993 Česko-slovenská republika sa rozdelila. Slovensko sa stalo samostatným
štátom zatiaľ bez prezidenta.
Polročné vysvedčenie
29. januára si žiaci prevzali polročné vysvedčenie s novým slovenským znakom
a nápisom Slovenská republika.
Karneval
6. februára sme spolu so žiakmi zorganizovali karneval, masky si žiaci vymysleli sami
a spolu s rodičmi si ich vyrobili. Na masky a ich vyhodnotenie sa prišli pozrieť aj občania
z dediny.
Súťaže
V tomto šk. roku sme sa zúčastnili aj niektorých súťaží: v matematickej boli Ján Gall
a Ivana Packová úspešní riešitelia, Katarína Goliašová sa zúčastnila HK v Bardejove, Ľudmila
Zamborská sa zúčastnila speváckej súťaže Slávik v Bardejove, kde ju na akordeóne
doprevádzal jej otec.
MDD

1.
jún MDD sme si urobili celodenný výlet k rieke Topľa. Prišli aj rodičia a tí
varili pre svoje deti kotlíkový guláš. Boli pripravené rôzne súťaže aj ceny
Šk. výlet
10. júna boli žiaci s pani učiteľkou na šk. výlete v Bard. Kúpeľoch. Išlo sa ráno linkou
Giraltovce- Bardejov. Ako dozor išla aj pani Krupová. Navštívili skanzen, múzeum a liečivé
pramene. Počasie bolo výborné.
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Ukončenie šk. roku.
30. júna sa skončil šk. rok 1992/93. Žiaci odišli domov s radami ako sa majú správať
počas prázdnin. Do ZŠ v Marhani odišli Ján Gall a Ivana Packová

76

