Milí žiaci, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, priatelia školy!
Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil, a tak učitelia
a Vy, milí naši žiaci, sa po tomto krásnom čase znova stretávame na
slávnostnom otvorení nového školského roka. Verím, že každý z vás mal
možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchnuť si od školských
povinností a načerpať nové sily pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom
roku. Počnúc dnešným dňom sa pomalý a pokojný rytmus prázdnin končí a
vystrieda ho pracovné tempo učiteľov aj žiakov.
V prvom rade s radosťou vítam našich prváčikov. Pozrite sa okolo seba,
milí prváci, toto sú všetko vaši spolužiaci. Vitajte v našej školskej rodine!
Začínate novú etapu svojho života. Je to pre vás veľká zmena, väčšina z Vás je
iste plná očakávaní, možno i obáv z nového, nepoznaného. Veľmi rád by som
túto chvíľu využil na to, aby som Vás naplnil optimizmom a zbavil akéhokoľvek
nepokoja. Nebojte sa! Už čoskoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko ste sa už
naučili. Sľubujem vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať,
písať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Verím, že učitelia budú spokojní,
akých máme skvelých prvákov a vaši rodičia budú na vás právom hrdí. Vaše pani
učiteľky sa na vás celé prázdniny veľmi tešili a budú vám oporou. Prajem vám
veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole!
Vítam i všetkých nových žiakov, ktorí prišli do ostatných ročníkov.
Prijmite ich, prosím, do svojich tried, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako
sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali žiakmi našej školy.
Škola nie je len učenie, skúšanie a písomky, dobrá škola je živý
organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt
k svojim právam, ale i uvedomenie si svojich povinností. Toto veľmi dobre vedia
naši deviataci. Áno, práve na Vás čaká náročný školský rok s prívlastkom
„posledný“. Dnes cítite, ako Váš čas strávený na našej škole prešiel veľmi rýchlo.
Ani ste sa nenazdali a budete sa čochvíľa rozhodovať o svojom ďalšom
smerovaní. Určite nemusím pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých
ľudí v dnešnej dobe. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných,
schopných postarať sa samých o seba, ľudí, ktorí sa vedia rýchlo zorientovať a
vedia použiť vedomosti či rýchlo získať nové informácie. K tomu treba mať
dobré základy vzdelania. Je to na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe,
voči vašim rodičom, voči škole. Ja vám však i so svojimi kolegami držím palce,
aby ste v tomto dôležitom deviatom ročníku boli úspešní.

Aj vy žiaci ostatných ročníkov máte určite svoje očakávania. Očakávate, že
sa stretnete v škole so svojimi spolužiakmi, že budete mať nové predmety,
nových učiteľov. Alebo, že vám školský rok rýchlo ubehne, že pôjdete na výlety
a exkurzie, že budete mať veľa nových zážitkov, na ktoré sa spomína celý život.
Milí žiaci, želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom,
povinnosťami a relaxom. Iba tak budete mať radosť sami zo seba a radosť vašich
blízkych vám určite tiež príde vhod. Z tohto postu vám môžem povedať, že vás
budú učiť tí najlepší učitelia, ktorí majú úprimnú snahu nielen naučiť vás novým
vedomostiam, ale vypočuť vás, poradiť vám, pomôcť. Usilujte sa sami svojím
dobrým správaním, tvorivosťou a aktivitou urobiť si zo školy svoju Rozmarínku.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia!
Dovoľte mi pri tejto príležitosti osloviť i vás. Poznám Vás a viem, že si
vážite svoju prácu, ste ľudia citliví, s pochopením pre žiacku dušu. Prajem vám
v tomto školskom roku veľa zdaru, radosti a vnútorného naplnenia z vykonávanej
práce v prospech našich žiakov.
Srdečne vítam novú posilu v našom pedagogickom zbore. Je to pani
učiteľka telesnej výchovy Mgr. Diana Simová. Želám jej veľa zdravia, pevné
nervy, každodenný úsmev na tvári a veľa radosti z učiteľskej práce. Vitajte medzi
nami!
S radosťou vítam aj odbornú posilu, školského špeciálneho pedagóga Mgr.
Jaroslava Krajčoviča, ktorého pôsobenie na škole bude oporou a veľkou
pomocou nielen pre žiakov, vyžadujúcich si špecifické postupy a potreby vo
vzdelávaní, ale bude tu aj pre učiteľov a rodičov.
Milí rodičia!
Chcem aj Vás z tohto miesta pozdraviť. Vy ste nesmierne dôležitým
článkom v reťazci výchovy a získavania vzdelania. Ste tí, ktorí dôverujú našej
základnej škole a zverili ste nám svoje deti. Verím, že budeme vzájomne
spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech vašich detí a našich žiakov.
Prosím, vytvorte deťom podnetné prostredie, kde bude vládnuť istota,
porozumenie a láska. Vaše deti budú odrazom nášho spoločného snaženia, ony
budú všetkých nás reprezentovať v súťažiach či olympiádach. Ony môžu byť
vyjadrením našej úspešnosti a nášho spoločného snaženia.
Čo dodať na záver? Želám všetkým nám tu prítomným, aby sme
úspešne splnili všetky úlohy, aby sme mohli byť na konci roka so sebou
spokojní. Všetkým želám to, čo sa obyčajne želá na Silvestra –– šťastný a
veselý nový školský rok 2022/2023.

