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Misia Základnej školy Plavecký Štvrtok

KORENE A KRÍDLA



Individuálny prístup k deťom je podmienka, bez ktorej sa dnes základné 
vzdelávanie nezaobíde. Všetky školy o ňom hovoria. Ale základnej škole v 
Plaveckom Štvrtku o ňom skoro ani nehovoríme. Tu je totiž základom, na 
ktorom je všetko postavené. Je vo všetkom, čo sa učitelia snažia svojim 
žiakom dať. Budete ho tu všade cítiť: je na chodbách, v triedach, v telocvični. 
V škole aj okolo nej. Je v metodike, v obsahu vzdelávania, v hodnotení.  

 Každé dieťa je pre túto školu jedinečné. A deti to rýchlo zistia: sme 
zvedaví na ich jedinečnosť. Vychádzame z presvedčenia, že to je hlavnou 
úlohou základnej školy: dať dieťaťu pravidlá a zároveň mu pomôcť objaviť a 
rozvinúť to najlepšie, čo v ňom je, povzbudiť záujem o svet, povzbudiť 
tvorivosť, odolnosť a vytrvalosť tým najúčinnejším spôsobom: že v škole 
bude prijaté a obklopené pozornosťou.   

To je možno dôvod, prečo sa k nám v posledných rokoch a mesiacoch hlási 
čoraz viac žiakov, predovšetkým prvého stupňa, vrátane detí, ktoré 
prichádzajú zo zahraničia. Ale nie je to jediný dôvod. Počnúc školským 
rokom 2019/2020 sme v spolupráci s Goethe Institutom otvorili už od 
prvého ročníka výučbu nemčiny, ktorá v regióne Záhoria doteraz chýbala.

 Práve tu je pritom nemčina jednou z dôležitých brán do sveta. 
Nemčinu v Plaveckom Štvrtku vyučujú učiteľky, pre ktoré je moderná výučba 
jazyka životnou výzvou a vášňou. Forma je dynamická, spevavá a hravá, deti 
napredujú rýchlo, a často ani nevedia, že sa učia.  

 "Rodičia by mali dať deťom dve veci: korene a krídla,” napísal  
Johann Wolfgang Goethe pred dvesto rokmi. Korene a krídla sú tým,            
čo deti potrebujú v každých časoch, aby sa mohli pripraviť na budúcnosť, 
tým viac dnes, keď jediné, čo o budúcnosti vieme, je, že v nej budú mať asi 
najväčšiu cenu tvorivosť, flexibilita, samostatnosť a zodpovednosť. 

 Deti potrebujú dostať korene aj krídla od rodičov, ale aj od školy.  

 Potrebujú objavovať, čo ich tvorí - počnúc svojou osobnou identitou, 
intímnou osobitosťou väzieb rodičov, starých rodičov, ich rodinných zvykov 
a tradovaných príbehov cez kultúrne, duchovné tradície, až po 
spolupatričnosť k regiónu, k celému Slovensku,  k jeho dejinám a k celej 
Európe. Potrebujú pevné korene, ktoré im dajú sebavedomie - silu rásť, 
pracovať na sebe, vidieť svet z výšky a nestratiť sa v ňom. 


