Hviezdoslavka - dáma v najlepších rokoch
Dáma v najlepších rokoch - aj takto by sme mohli nazvať Základnú školu na Hviezdoslavovej
ulici v Revúcej. V týchto dňoch si naša Hviezdoslavka pripomína 45. výročie svojho založenia.
Svoje brány po prvýkrát otvorila 18. novembra 1975.
V histórii nášho mesta a regiónu má určite významné miesto.
Veď počas svojej existencie formovala osudy tisícok mladých ľudí, a to nielen z Revúcej, ale aj
zo širšieho okolia. V povedomí obyvateľov bola vždy zapísaná ako úspešná škola s výborným
kreditom. Bolo to určite zásluhou vedúcich zamestnancov školy, pedagógov, prevádzkových
pracovníkov, ale určite aj zodpovedných a chápavých rodičov a tiež cieľavedomých žiakov.
Za 45 rokov existencie tejto školy výchovno-vyučovací proces prešiel mnohými zmenami.
Táto škola však neustále drží krok s dobou. Hlavným cieľom súčasnej koncepcie tejto školy je
vytvoriť podmienky pre kvalitný výchovno-vyučovací proces zameraný na žiaka.
Snahou pedagógov je u každého žiaka školy podporovať rozvoj kompetencií nevyhnutných na
život v modernej dobe s rešpektovaním jeho individuálnych schopností.
Z dlhodobého hľadiska škola preferuje výučbu cudzích jazykov, informatiky, spoznávanie
ľudových zvykov a tradícií a športové aktivity.
Vo výchovno-vyučovacom procese hlavný dôraz kladieme na to, aby sme u žiakov rozvíjali
komunikačné schopnosti, čitateľskú gramotnosť, finančnú gramotnosť, digitálne kompetencie,
matematickú gramotnosť, sociálne kompetencie, multikultúrne kompetencie a manuálne
zručnosti.
Už od prvého ročníka začíname s vyučovaním angličtiny. V každom ročníku máme okrem
povinných hodín štátneho vzdelávacieho programu posilnené hodiny angličtiny a na druhom
stupni vyučujeme aj nemecký a ruský jazyk. Sme jediná základná škola v Revúcej, v ktorej
dlhodobo pôsobia zahraniční lektori. Naši štvrtáci absolvujú vyučovanie prírodovedy
v angličtine/metódou CLIL/. V popoludňajších hodinách naši žiaci navštevujú krúžky cudzích
jazykov. Takto vychovávame generáciu, ktorá plynule komunikuje v cudzom jazyku.
V záujme čo najlepšieho osvojenia si techniky čítania v prvom ročníku uplatňujeme prvky
inovatívnej metódy splývavého čítania. Počas celého vzdelávacieho cyklu sa snažíme u žiakov
rozvíjať čitateľskú gramotnosť, prezentačné zručnosti a schopnosti tímovej práce.
Aby naši žiaci lepšie spoznali hodnotu financií a vedeli s nimi zodpovedne narábať, zaviedli
sme vlastný vyučovací predmet –finančnú gramotnosť.
Na školskom dopravnom ihrisku sa intenzívne venujeme dopravnej výchove.

Osobitnú pozornosť venujeme žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
a taktiež nadaným žiakom. Pri práci s nimi sú pedagógom nápomocní asistenti učiteľa.
V popoludňajších hodinách poskytujeme v priestoroch našej školy logopedické poradenstvo.
Veľkú pozornosť venujeme uplatňovaniu efektívnych stratégií vyučovania s cieľom zabezpečiť
u žiakov rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov, najmä hodnotenia a tvorivosti.
Cielenými aktivitami a rozvíjaním kultúry školy chceme pôsobiť na rozvoj osobnostných
vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia a priateľstvo. Pri výchove našich žiakov
má popredné miesto aj úcta k ľudským hodnotám.
Mnohými mimovyučovacími aktivitami vedieme deti k poznaniu a uchovávaniu ľudových
zvykov a tradícií. Každoročne pripravujeme pre verejnosť aj pre deti z materských škôl
vystúpenia koledníkov, ukážky pochovávania basy či vynášanie Moreny v podaní našich
žiakov.
Dôležité miesto má v našej škole aj environmentálna výchova. Zážitkovým učením vedieme
deti k úcte k prírode a jej ochrane. Veľkej obľube sa teší tradičný zber papiera. Každoročne naši
žiaci vyzbierajú viac ako 10 ton papiera.
Taktiež každoročne organizujeme pre 1.-4. ročník školu v prírode a pre starších žiakov
lyžiarsky a plavecký výcvik. Veľkej obľube sa tešia aj mnohé školské výlety a exkurzie,
zahraničné družobné pobyty.
Kvalitný výchovno-vyučovací proces nie je možný bez neustáleho skvalitňovania materiálno technického vybavenia školy. Aj preto neustále modernizujeme vybavenie a zariadenie tried,
kabinetov a učební. V súčasnosti škola disponuje jedným z najmodernejších zariadení
didaktickej techniky.
Vybavenie všetkých tried interaktívnymi tabuľami je u nás už dávno samozrejmosťou. Žiaci
majú k dispozícii najmodernejší športový areál v meste a taktiež vynovenú telocvičňu.
Súčasťou školy je aj Školský klub detí a Centrum voľného času, ktoré vychovalo už mnoho
volejbalových talentov.
Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Revúcej stojí na pevných základoch už 45 rokov. Úcta
a uznanie patrí všetkým súčasným aj bývalým pedagógom, prevádzkovým pracovníkom,
žiakom a priaznivcom, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena tejto školy.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás aj v tejto neľahkej dobe podporujú, predovšetkým zriaďovateľovi
- Mestu Revúca, rodičom, priaznivcom a partnerom školy.
Našej oslávenkyni želáme veľa ďalších úspešných školských rokov, naplnených výchovou
a vzdelávaním ďalších generácií.

