
Základná škola J.M. Hurbana v Beckove - 50. výročie 
 
 V mesiaci máj oslávila naša škola 50. výročie jej založenia. Tieto oslavy sme sa 
rozhodli venovať všetkým, ktorí sú nám blízki. Čiže: deťom, pedagógom (súčasným 
i bývalým), rodičom a priateľom školy. 
 Oslavy sme preto rozdelili do troch dní, pričom každý deň bol venovaný inej skupine. 
 Prvý deň osláv – 27.05.2010 – štvrtok, tento deň sa niesol v duchu ,,deti deťom“. 
Prebiehal výnimočne a neopakovateľne, pretože naším cieľom bolo zapísať sa do povedomia 
blízkej i vzdialenej verejnosti pokusom o zápis do ,,Knihy slovenských rekordov“. Rekord 
spočíval vo vyfarbení predkreslenej predlohy hradu a školy na plachty, ktorých konečná 
veľkosť bola 8,20 m x 13,60 m. Rekordu sa zúčastnili deti všetkých ročníkov. Každá trieda 
mala svoju plachtu a celá trieda sa podieľala na jej vyfarbení. Po omaľovaní všetkých dielov 
sa plachty zavesili na lešenie a odmerala sa celková veľkosť. Akcia bola celá 
zdokumentovaná aj novomestskou televíziou Pohoda a na rekord sa prišiel informovať aj 
redaktor z Trenčianskych novín, ktorý o celej akcii napíše reportáž. Tento celý deň bol 
výnimočný a zapíše sa do povedomia nielen detí, ale aj okoloidúcich a celej dediny. 
 Druhý deň osláv – 28.05.2010 – piatok,  tento deň bol venovaný pedagógom 
z okolitých škôl. Hostí privítal uvítací výbor a odovzdal malú pozornosť v podobe brožúry 
a drobností. Ako hlavní hostia celého tohto dňa boli prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.  a PhDr. 
Jana Karlíková. Ich prednášky boli veľmi pútavé a obohacujúce pre všetkých prítomných. 
Pán profesor do svojej prednášky vniesol humor, čím prítomných pobavil a ukázal, že 
prednáška môže byť aj zaujímavá a nie len nudná.  
 Po prednáškach sa deti predstavili slávnostnou akadémiou, ktorá predstavila zrod 
školy až po prítomnosť. Akadémia mala veľký úspech a všetci prítomní sa pochvalne vyjadrili 
nielen k práci učiteľov, ale aj k práci a zodpovednom prístupe detí. Tento deň bol zakončený 
slávnostným obedom a posedením, pri ktorom pomohli žiačky deviateho ročníka.  
 Tretí deň osláv – 29.05.2010 - sobota- deň, ktorý bol venovaný rodičom a priateľom 
školy, uskutočnila sa ekumenická pobožnosť a večer majáles. 
 Ekumenickú pobožnosť viedli bývalí žiaci školy, PhDr. Peter Klech, katolícky farár 
a Martina Rumanová, za slobodna Bušová, evanjelická farárka a zaspieval spevácky zbor pod 
vedením Mgr. Anežky Ilavskej.  
 Majáles sa začal o ôsmej, kedy sa predstavila skupina KorG z Považskej Bystrice. 
Ľudia túto skupinu poznali už z januárového plesu, takže počas celej zábavy sa bavili a celú 
noc bol plný parket. Na občerstvenie sa podával guláš z diviny a zabíjačkové špeciality. Celá 
zábava sa niesla do skorého rána. 
 Priebeh všetkých troch dní so spätnosťou hodnotíme ako úspešný a tešíme sa na ďalšie 
výročie.                                                                       Mgr. Monika Miklánková 


