
Trojstretnutia 

Fekete Lajos Általános Iskola      ZŠ Jána Amosa Komenského 

Tardos                               Tvrdošovce 

ZŠ Jána Amosa Komenského 

Brandýs nad Orlicí 

        
 

2. - 4. jún 2016 Tvrdošovce 
28. - 30. máj 2015 Tardos 
5. - 7. jún 2014 Brandýs nad Orlicí 
6. - 8. jún 2013 Tvrdošovce 
7. - 9. jún 2012 Brandýs nad Orlicí 
9. - 11. jún 2011 Tardos 
27. - 29. máj 2010 Tvrdošovce 
29. - 31. máj 2009  Tardos 
30. máj - 1. jún 2008 Brandýs nad Orlicí 
30. máj – 1. jún 2007 Kováčov, Tvrdošovce 

 

Ďatelinka 
Od roku 2002 funguje pri základnej 

škole neinvestičný fond Ďatelinka - 

Fond pre rozvoj športovej zdatnosti a 

zdravia žiakov. Získané finančné prostriedky sú pravidelne 

používané na skvalitňovanie športového a kultúrneho života 

žiakov našej školy. 

Číslo účtu: SK20 0200 0000 0016 0994 8357 

IČO: 36096482 
 

    
                                                                                   

  

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Adresa školy:  ZŠ Jána Amosa Komenského 

  Nová cesta 9 

  941 10 Tvrdošovce 

Telefón: +421 35 6492 512 

E-mail:  skola@zatvrdosovce.edu.sk 

skolajak@gmail.com, 

Web: www.zatvrdosovce.edu.sk 

FCB: ZŠ J.A. Komenského Tvrdošovce 

Školská jedáleň:  +421 35 6407 320 

IČO: 37860976 

 

Základná škola 

Jána Amosa Komenského 

Tvrdošovce 

 

 

 

 

1976 – 2016 
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História školy 

„Školský zvonec urobil bodku za prázdninami.     

31. august 1976 bol pre tvrdošovských školákov 

zvlášť slávnostný. V tento deň bola odovzdaná 

tvrdošovským obyvateľom dvadsaťdva triedna 

ZDŠ. Žiaci oblečení v pionierskych rovnošatách 

upierali oči na areál novej školy.“ 

z kroniky  

Pionierskej organizácie 

 

V septembri 1976 do 

školy nastúpilo 388 

žiakov a 22  členov 

pedagogického 

kolektívu. 

Na škole sa v priebehu rokov 

uskutočnilo množstvo 

aktivít a besied s členmi 

strany, so sovietskymi 

vojakmi, účastníkmi SNP, 

filmových a divadelných 

predstavení. Žiaci odpra-

covali brigádnické hodiny, 

zapojili sa do zberu papiera, 

železného šrotu a liečivých rastlín, za ktoré získali finančnú odmenu. 

Legendárne sa stali aj krúžky: astronomický a mladých programátorov, 

vedeckého bádania, volejbalový, zdravotnícky, požiarnicky, 

drobnochovateľský a výtvarnotechnický. Pri škole fungovala dychovka 

pod vedením R. Noskaja. Históriou sú aj posedenia pri pionierskych 

samovaroch, Branné preteky, súťaže „Čo vieš o ZSSR?“, „Čo vieš 

o hviezdach?“, „Puškinov pamätník“, „Pioniersky semafor“, „Putujeme 

za ľudovou piesňou“, prvomájové oslavy 

a pionierske sľuby na Slavíne, beh Smeny 

a Mladej fronty.  

V školskom roku 1988/89 vyšlo prvé číslo 

časopisu Elán. 

 

Škola dnes 

V súčasnosti je na škole 297 žiakov. Na nižšom stupni 

je 114 žiakov, na vyššom stupni 183 žiakov.  Stará sa 

o nich 21 pedagogických a 10 prevádzkových 

zamestnancov.  

Žiaci majú k dispozícii okrem kmeňových tried a dvoch oddelení 

Školského klubu detí aj špecializované učebne:  

učebňu fyziky, chémie, 

učebňu biológie a geografie, 

učebňu náboženskej a etickej 

výchovy, 

počítačovú a interaktívnu učebňu, 

školskú knižnicu, 

jazykové laboratórium, 

vlastivednú učebňu, 

historickú učebňu, 

školskú dielňu,  

fitnes učebňu,  

malú a veľkú telocvičňu, 

futbalové a multifunkčné ihrisko. 

   

Zo života školy  

Výstava Plody jesene, 

Lampášový sprievod 

Beh zdravia, Športový deň 

rodičov a žiakov 

Plavecký výcvik, Lyžiarsky 

výcvik, Škola v prírode 

Futbal, Floorbal, 

Basketbal, Šach, 

Badminton, Vybíjaná 

Zbierky Biela pastelka, Deň 

narcisov, Červené stužky 

Európsky deň jazykov, Medzi-

národný deň knižníc, Deň 

detskej knihy, Večerné 

rozprávkovo 

Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Komenský a my 

Zber papiera, Za krajšie 

Tvrdošovce 

Predmetové olympiády,  

Slávik Slovenska, Stavanie mája 

Prírodovedné popoludnie, 

Chemická šou, Sudoku 

Vianočné tvorivé dielne, 

Maškarný ples, Ples rodičov a 

pedagógov 

súťaž, Súťaž družstiev mladých 

zdravotníkov, Súťaž mladých 

záchranárov 

Zápis prvákov, Rozlúčka 

deviatakov 

Komparo, Testovanie 5,  

Testovanie 9 

Benefičné koncerty, Noc 

čítania Biblie, Slávnostné 

vystúpenia 

Exkurzie,  Školské výlety, 

Trojstretnutie 


