„... hola, hola, hola... skončila sa škola...“
Dňa 28.júna sa posledný raz v školskom roku 2018 /2019 stretli na školskom dvore všetci
žiaci našej školy, aby sa rozlúčili. Slávnostná atmosféra bola umocnená príhovormi pána
riaditeľa RNDr. D. Kenderku, starostu obce Mgr. J. Jastraba a zástupcu školy Mgr. J. Lajoša.
Skončil sa ďalší školský rok a zdá sa, že všetci sú spokojní: Vy – žiaci; my – učitelia ,
upratovačky, školník, kuchárky, ekonómky a predpokladám, že aj Vaši rodičia. Konečne
budete mať na chvíľu vytúžený pokoj od školy, nemusíte ráno vstávať, môžete oddychovať.
Môžete si plánovať ako využiť krásne letné prázdninové dni, aby boli čo najpríjemnejšie, plné
radosti a nádherných zážitkov...
Tejto radosti z dnešného dňa však predchádzala tvrdá práca v škole počas celého
školského roka. Niektorí z vás vynaložili veľké úsilie na to, aby nazbierali čo najviac
vedomostí, aby boli úspešní, ale aj aby mali dobré známky, ktoré tieto vedomosti symbolizujú.
Čo sa naučíte v škole vám nikto nevezme a že to je jediné vaše bohatstvo, ktoré sa vám určite
v dnešnej dobe zíde. Považujeme za veľmi dôležité, aby si každý z vás uvedomil hodnotu
vzdelania a predovšetkým – začnite od seba. Musíte sami chcieť, snažiť sa, chodiť do školy
pravidelne a tak sa dostavia aj výsledky.
Sme hrdí na tých žiakov, ktorí sa snažia a dosahujú úspechy v škole aj mimo školy. Vedenie
školy a starosta obce odmenili najlepších žiakov školy.
Odchádzajúcim deviatakom želáme, aby do novej etapy života vykročili správnou a šťastnou
nohou, nech sa vám darí a nech si na roky v našej škole spomínate len v dobrom.
Naši „nulťáci“ a „prváci“ majú za sebou prvý rok školskej dochádzky. Veríme, že sa im
darilo, že sa veľa naučili, že si našli nových kamarátov a že sa tešia na prázdniny.
Už tradičnou bodkou za slávnostným ukončením školského roka je rozlúčková pieseň v podaní
žiakov 9.ročníka s hudobným doprovodom PaedDr. D. Kenderkovej.
Prajeme žiakom pekné prázdniny, plné krásnych zážitkov a oddych.
zamestnancom prajeme pohodové dovolenky a relax.
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