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 Iskolánk jelene
Ma a Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kezelésében levő teljesen felújított és kibővített épü-

letkomplexumban 9 tanterem, számítástechnikai szaktanterem, gyakorló konyha (2014-től a hagyományos 
és reformkonyha művészetét tanítjuk), iskolai műhely (2015-től) és iskolai könyvtár (2016-tól, könyvállo-
mányát főleg pályázati forrásokból bővítjük) található. Ezen kívül ebben az épületegyüttesben kapott helyet 
a szlovák iskola, a magyar és szlovák napközi, a magyar és szlovák óvoda, az iskolai étterem és konyha. A 
tornatermet lépcsőház köti össze az iskola épületével. A tornaterem felső szintjén helyezkedik el az igazga-
tói, igazgatóhelyettesi iroda és a tantestületi szoba.

Iskolánkban széleskörű általános műveltséget nyújtunk. Megalapozzuk az egész életen át tartó tanulást. 
Fejlesztjük tanulóink beszédkultúráját és az anyanyelv helyes használatát. Fejlesztjük a gyerekek logikus 
gondolkodását és problémamegoldó képességét. Igyekszünk bizalmon alapuló jó tanító-szülő- gyermek 
kapcsolatokat kialakítani.

Pályázatunk sikeres elbírálása után 2014. szeptember 1-jétől 2015. november 30-ig részesei lehettünk a 
PRINED programnak. Az inkluzív oktatás esélyegyenlőséget biztosított minden tanuló számára. Pszicholó-
gus, szociális és speciális pedagógus, két asszisztens foglalkozott tanulóinkkal – a pedagógusokkal karöltve 
- az egész napos oktatás alatt. Jelenleg pedagógiai asszisztensek segítik a tanítók munkáját.

Iskolánkban 2013 szeptemberében bevezettük a Napsugár-programot, mely egész napos oktatást biztosít 
az 1.és 2.osztály számára. A tanítási órákon a számítástechnika korszerű eszközeit alkalmazzuk. Tanulóink 
12 szakkör közül választhatnak. Fényképészeti szakkörünk munkáiból kiállítást rendezünk a falunapokon. 
2020 januárjától robotikával, a robotok programozásával is foglalkozunk. Sakk-kört indítottunk a Zsigárdi 
Sakk-klubbal együttműködve. Előadásokat és beszélgetéseket szervezünk írókkal, történészekkel, utazók-
kal, művészekkel és más közéleti személyekkel. 

A gyakorlókonyhában sütünk-főzünk



Ápoljuk és őrizzük népi hagyományainkat, színpadra visszük a zsigárdi népszokásokat és néptáncot is 
oktatunk. Elindítottuk a néptáncoktatást az alsó tagozaton a mozgásjátékok óra keretén belül. Iskolánk szín-
játszó csoportja, néptánccsoportja, énekkara és a pomponlányok rendszeresen fellépnek a falusi, egyházi 
rendezvényeken és nemzeti ünnepeinken. Tanulóinknak minden évfolyamban varrattattunk mátyusföldi 
népviseleti ruhát.

2014-ben és 2016-ban részt vettünk a Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozón (Csiperó) Kecske-
méten, majd fogadtuk a kecskeméti vendéglátó családokat Zsigárdon. A Fordított Határtalanul program 
keretében 2019-ben Pécsett kirándultunk. Főleg pályázati forrásokból tanulmányi kirándulásokra járunk 
hazánkba és külföldre. 2021.júliusában részt vettünk a Rákóczi Szövetség Anyanyelvi táborában Sátoral-
jaújhelyen. Tanulóink több alkalommal jártak és kultúrműsorral szerepeltek testvérfalvainkban Mérán és 
Széken Erdélyben, Ugodon és Viszákon Magyarországon és a vajdasági Doroszlón. Testvériskolai kapcso-
latot ápolunk a Dunasápújfalui (Nová Dedinka) SZTNY Alapiskolával és a Vajdaságban található Dorosz-
lói Petőfi  Sándor Alapiskolával.

Az úszó- és sítanfolyam, korcsolyázás, kajak - kenu, futball és asztalitenisz a testnevelést kiegészítő 
sporttevékenységeink. A gyermekeink által megkedvelt természetiskolának is szeretnénk hagyományt te-
remteni.

A Tündérkert-program kezdeményezés keretén belül tanulóinkkal Pórszombatban (Őrség) Kovács Gyula 
segítségével őshonos magyar gyümölcsfákat oltunk, majd elültetjük az Attila kertben Zsigárdon.   

 A Szlovákiai Magyar Iskolák XXI. Országos Tanévnyitó Ünnepsége 2021.augusztus 28-án a Zsigárdi 
Református Egyházközség Templomában kerül megrendezésre.

Célunk az oktató-nevelői munka magas színvonalú művelése. Ehhez kívánok pedagóguskollégáimnak 
kitartó munkát, lankadatlan munkakedvet, tanulóinknak sikerélményt, a szülőknek pedig elégedettséget.

                                                                                                          
 Žiaček Adrianna igazgató

Az iskolai műhelyben fúrunk-faragunk



Többfunkciós műfüvespályánk a futópályával és távolugró pályával

Základná škola s VJM – Alapiskola Žihárec 2

Prioritou Základnej školy s VJM – Alapiskola Žihárec 2 je  poskytnúť žiakom kompetencie pre ich bu-
dúci kvalitný život, pripraviť človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu, vychovávať 
žiakov schopných pracovať v tíme, správať sa asertívne a empaticky, schopných riešiť problémy a preberať 
na seba zodpovednosť. Zvyšujeme humanizáciu školy. Našim cieľom je vychovať človeka uvedomujúceho 
si zodpovednosť za svoje zdravie a za životné prostredie, v ktorom žije.

Naša škola je zrekonštruovaná, materiálno-technicky dobre vybavená. Máme dobre vybavenú počíta-
čovú miestnosť, školskú dielňu, cvičnú kuchynku, školskú knižnicu, školskú jedáleň, modernú telocvičňu 
s pružnou drevenou podlahou, multifunkčné ihrisko, atletickú dráhu, dráhu na skok do diaľky, školskú 
záhradku a priestranný zatrávnený školský dvor.

Odbornosť vyučovania predmetov na 1.stupni je 100%, na 2.stupni 75,26%. Odbornosť na 1. a 2. stupni 
spolu: 87,63%   (neodbornosť: 12,37%). Traja pedagogickí zamestnanci ( z 15-ich PZ) majú 2. atestáciu, 
šesť pedagogických zamestnancov má 1. atestáciu. Traja PZ majú titul PaedDr. Umožníme profesijný a ka-
riérny rast pedagogických zamestnancov. Zlepšujeme pracovné výsledky učiteľov hospitáciou, hodnotením 
a sebahodnotením pedagógov, vzdelávaním, rozšírením učiteľskej knižnice, prístupom k internetu, zabez-
pečením počítačov a notebookov na pracovné účely. Vytvoríme dobrý kolektív z pedagogických a prevádz-
kových zamestnancov, založený na vzájomnej spolupráci, tolerancii a úcte.



Do edukačného procesu zavádzame zážitkové, inovatívne metódy. Podporujeme talentovaných žiakov, 
pripravujeme ich na rôzne predmetové olympiády a súťaže. Vytvárame podmienky pre prácu so žiakmi so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v spo-
lupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Na škole pracujú aj pedagogickí 
zamestnanci s aprobáciou sociálny pedagóg a liečebný pedagóg. Národný  projekt Podporujúce profesie
v edukácii detí a žiakov nám umožnil prijať pedagogického asistenta. 

Pre žiakov ponúkame dvanásť záujmových krúžkov: spevácky zbor, divadelný súbor, súbor ľudového 
tanca, mažoretky, šachový krúžok, robotika, konverzácia slovenského jazyka, kr. anglického jazyka, reci-
tačný kr.,futbalové družstvo, stolný tenis, kr. varenia a pečenia. 

Pravidelne chodíme do školy v prírode, na plavby na kajaku a kanoe, na lyžiarsky a  plavecký výcvik, 
na korčuľovanie. So žiakmi očkujeme rozmnožujeme, sadíme a staráme sa o ovocné stromy. V školskej zá-
hradke pestujeme čerstvú zeleninu. Vytvárame podmienky na separovaný zber druhotných surovín v škole. 
Organizujeme zber druhotných surovín.

Zapájame sa do charitatívnych akcií: Deň bielej pastelky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím a 
Deň narcisov - Liga proti rakovine. Organizujeme dobrovoľný zber fi nančných prostriedkov na liečenie 
a rehabilitáciu detí a dobrovoľný zber šatstva, hračiek  pre detský domov v Kolárove.

Našou úlohou a cieľom je spríjemniť život žiakov v škole, vytvoriť rodinné prostredie a takú pracovnú 
atmosféru, kde dominuje kreativita detí, dosiahnuť, aby každý žiak pocítil zážitok z úspechu a zabezpečiť 
im šťastné detstvo.

Mgr. Žiačková Adriana riaditeľka ZŠ

Színjátszó csoportunk előadásában a Valahol Európában musical



Énekkarunk a szlovákiai magyar gyermekkórusok seregszemléjén énekelt

Néptánc- és hagyományőrző csoportunk



A kicsik focicsapata

Fényképészeti szakkörünk



Sakk-körünk

Kajakozás, kenuzás az Aranykárász tavon 



Sítanfolyamon 

Erdei iskolában



Úszótanfolyamon

Túrázunk a Kis-Fátra Nemzeti Parkban



Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozón Kecskeméten

Tanulmányi úton a Járd végig! - Fordított Határtalanul program keretében



A Rákóczi Szövetség Kárpát - medencei Anyanyelvi Táborában

Őrség-Pórszombat-őshonos magyar gyümölcsfákat oltottunk Kovács Gyulával


