
Vážený pedagogický zbor, zamestnanci školy, ctení rodičia, milí žiaci! 

Vítame Vás na pôde Základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Lučenci, aby sme spoločne 

otvorili školský rok 2020/2021.  

Hmlisté rána, chladné večery či osviežujúci dáždik, ale hlavne dátum 2. september naznačujú, 

že leto pomaličky odchádza a odovzdáva štafetu jeseni, ku ktorej neodmysliteľne patrí 

začínajúca škola.  

Doba sa mení a opäť sa musíme všetci prispôsobiť protipandemickým opatreniam.  

Uvedomujeme si,  že ich dodržiavame hovorí o našej zodpovednosti k svojmu zdraviu ako aj 

k zdraviu ľudí v našom okolí. 

Hygienické opatrenia nám ani začiatok školského roka neumožňujú stretnúť sa spoločne na 

školskom dvore a vychutnať si naše tradičné prvé stretnutie.  

To nám však nevadí, sme v škole! Lebo.. zažili sme, aké to je, keď sme sa učili z domu. A často 

som počula, chýbajú mi kamaráti, triedna...  Ja to cítim tak, že škola bez žiakov, nie je tou 

správnou školou, milí žiaci, práve Vy ste jej tlkotom srdca, dávate jej život, dynamiku, zmysel. 

Dvojmesačné prázdniny pre školu neznamenajú oddych, naopak, škola sa pripravuje na ďalší 

školský rok. A  počas tohtoročných prázdnin sme sa mnohí stretávali na aktivitách letnej 

školičky.  

Nový školský rok priniesol zmeny personálne, realizovali sme technické úpravy, dopĺňali sme 

kabinetné zbierky a opäť sme priniesli aj novinky do výchovno – vyučovacieho procesu a života 

školy.  

Pozývam pedagógov, zamestnancov, žiakov, rodičov i priateľov školy byť aktívnou 

a pomáhajúcou súčasťou jej života,  participovať na jej chode, vzájomne sa podporovať, riešiť 

dôležité otázky, byť partnermi, ktorí sa rešpektujú, komunikujú a pomáhajú si. 

Milí žiaci, 

čaká Vás každodenná práca. Želám si, aby bola pravidelná, aby pre Vás učenie bolo lákavé, plné 

inšpiratívnych chvíľ, tém, objavov, stretnutí, priateľstiev. Želám Vám, skutočne cítiť, že škola je 

akýmsi Vaším druhým domovom, trieda akousi detskou izbou a triedni učitelia Vašimi 

„druhými rodičmi“. Prajem si aj, aby sme Vás dostatočne pripravili na reálny život a aby ste boli 

žiakmi, ktorí vedia prejaviť úctu, vďačnosť, empatiu a zodpovednosť.  

Vítam medzi nami nových žiakov, ktorí k nám prichádzajú z Lučenca, Veľkého Krtíša, Fiľakova   

i z obcí okresu Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota. Máme medzi nami aj žiakov z iných 

krajín blízkeho i toho ďalekého sveta. Teším sa z tejto pestrosti osobností a životných príbehov! 

Tí, ktorí Vás sprevádzajú, milí žiaci, sú Vaši pedagógovia 

Prajem Vám, milí kolegovia, zdravý a úspešný rok, veľa radosti v práci so žiakmi, tvorivých síl, 

vzájomného porozumenia v pracovnom tíme, spokojnosti v osobnom a rodinnom živote!  

Ďakujem všetkým zamestnancom školy za aktívnu snahu pripraviť školský rok kvalitne a Vám, 

vážený pedagogický zbor za vôľu profesionálne rásť a šíriť svojou prácou dobré meno našej 

školy.  

Priatelia! 

Dovoľte mi, aby som čo najsrdečnejšie privítala našich milých prváčikov a ich rodičov, I.A 

písmenkovú triedu a I. B včielkovú triedu, ktorých osobne pozdravíme a privítame spolu 

s našimi deviatakmi na školskom dvore.  



A veru, naši deviataci, čaká Vás posledný školský rok v tejto škole, prijímacie pohovory na 

stredné školy, testovanie deviatakov, zodpovednosť v príprave na vyučovanie, príprava na 

súťaže a olympiády, kedy dobré výsledky Vám môžu veľmi pomôcť. To sú ingrediencie dobrého 

nápoja, deviataci! 

 

Vážení prítomní! 

Ďakujem Vám, že som sa Vám krátko mohla prihovoriť aj ja, s radosťou odovzdám slovo opäť 

triednym učiteľom. 

V závere môjho príhovoru skutočne popriať všetkým zdravý a úspešný školský rok! Len spolu 

to dokážeme! 

 

Gabriela Aláčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ctení kolegovia, milí deviataci, ale hlavne milí prváci a ich rodičia! 



Obyčajne sa na začiatku nového školského roka stretávame všetci na školskom dvore ako 

jedná obrovská rodina! 

Trošku inak, netradične, ale o to srdečnejšie Vás všetkých chceme aj osobne pozdraviť a v tej 

našej rodine privítať! 

Milí naši prváčikovia! 

Prežívame s Vami a s Vašimi rodičmi prvý deň v škole! Netrpezlivo čakáte, čo Vám Vaša škola 

dá, čo sa v nej budete učiť, aká bude pani učiteľka, vaša trieda. Želáme Vám veľa úspechov, 

aby sa Vám darilo v čítaní, písaní, počítaní, v športe, v kreslení či v speve alebo aj v angličtine. 

Aby ste si našli kamarátov a kamarátky, pomáhali si a mali sa radi.  

Máme takú krásnu tradíciu na našej škole! Prváci prejdú so svojou pani učiteľkou a pani 

vychovávateľkou symbolickou bránou školy a tí najstarší, deviataci, vítajú svojich najmladších 

spolužiakov pozdravom a malým darčekom.  

1. Poprosím triednu učiteľku  I.A triedy – písmenkovej triedy - Mgr. Ingrid Haškovú , 

aby prešla spolu so svojimi prváčikmi bránou školy (pani vychovávateľka Ildikó 

Chamulová) :  

Martin, Damián, Terézia, Ninka, Miška, Amálka, Natálka, Gaia, Jakub, 

Samko, Filip, Alexey, Terezka, Nikolka, Jasmínka, Riško, Fabián a jeden 

žiačik Oisin navštevuje školu v Škótsku 

Svojich najmladších spolužiakov privíta IX...... s pani učiteľkou triednou ............................. 

2. Triedna učiteľka - I.B – Mgr. Martina Karáseková – Včielková trieda  
  – spolu s pani vychovávateľkou Lenkou Rusnákovou privádzajú svojich prváčikov:  

Evka, Jakubko, Marek, Peťko, Nelka, Ella, Karolínka, Dominika, Kiara, Dušan, Emka, 

Oliver, Pavlo, Patrik, Jennifer, Viktória, Christofer 

 

Svojich spolužiakov privítajú deviataci z IX............................triedy s triednou učiteľkou  

???? 

A na konci školského roka sa podobne budú naši prváci lúčiť s odchádzajúcimi deviatakmi na 

slávnostnej rozlúčke s deviatakmi.  

Vážení rodičia! 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v zápise do 1. ročníka. Sme tu pre Vaše detičky 

a pre Vás. Chceme poskytnúť Vašim deťom kvalitnú výučbu rešpektujúc osobnosť 

a potreby každého dieťaťa. Vytvárame podnetné a inšpiratívne prostredie. 

Sme Vám k dispozícii, hovorme spolu, riešme dôležité otázky, pomáhajme si 

a podporujme sa navzájom. Iba spolu to dokážeme, aby sme s hrdosťou o 9 rokov mohli 

tieto úžasne ratolesti vyprevadiť a odovzdať štafetu stredným školám tak, ako to budú 

riešiť títo naši veľkí deviataci.  

Priatelia! 

Ďakujem za toto spoločné dnešné stretnutie a teším sa na ďalšie spoločné dni na ZŠ M. 

R. Štefánika v školskom roku 2020/2021! 

Želám Vám príjemný zvyšok dňa! 

 


