
Na adventnom venci uţ horí prvá sviečka. Ako kaţdý rok, aj teraz zaraďujeme najvyššiu 

rýchlosť a fungujeme na plný plyn, aby sme do konca roka stihli všetko čo sme si na jeho 

začiatku predsavzali. Máme tu Advent – obdobie plné očakávaní, obdobie príprav. 

Samozrejme pre kaţdého z nás má toto obdobie svoje čaro. A najmä trvá dlhšie ako samotné 

sviatky. Preto sa snaţíme aj do školy preniesť čaro Adventu, vniesť ho medzi deti,  

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Rozmýšľam o úlohách, ktoré nás ešte 

čakajú do najkrajších - vianočných sviatkov. Slávnostná výzdoba tried, chodieb školy je uţ 

skoro dokončená. Spríjemniť nákupy a prezrieť si výstavku prác našich ţiakov si môţete  

v Hypernove. 6. decembra príde medzi deti Mikuláš v spoločnosti čerta. Som presvedčený, 

ţe deti si uţ opakujú básne, piesne, ktoré výmenou za sladkú odmenu zarecitujú, zaspievajú. 

Ţiaci  na druhom stupni školy sú uţ „veľkí“ a nie všetci sa chcú  prezentovať spevom alebo 

recitáciou. Pre nich sme pripravili športový deň. Zahrajú si obľúbené loptové hry, zasúťaţia 

v niektorých klasických i zábavných druhoch športu. V našej škole uţ k Adventu tradične 

patrí Vianočná burza, tentoraz plánujeme zo získaných financií zakúpiť vzdelávacie programy 

pre všetkých ţiakov školy. Vianočné besiedky v triedach, v oddeleniach ŠKD majú hlavnú 

úlohu  spríjemniť  našim deťom obdobie očakávania, aby si vytvárali  svoje vlastné hodnoty, 

zvyky z rodín sa stali pre nich vlastnými. Chceme ich naučiť spolupatričnosti 

a spoluzodpovednosti za rodinu hlavne v tomto  predvianočnom období. V tomto 

predvianočnom zhone umoţníme  ţiakom siedmeho ročníka, aby sa zúčastnili  lyţiarskeho 

výcviku v krásnej slovenskej prírode – na Donovaloch. 

V tejto slávnostnej atmosfére si musím spomenúť aj na veci, ktoré ma potešili a pre našu 

školu znamenajú naozaj veľa -  oprava a rekonštrukcia  osvetlenia v triedach na prízemí, 

rekonštrukcia sociálnych zariadení, nové školské lavice a stoličky pre ţiakov v triedach 

štvrtého ročníka a nové stoly a stoličky vo veľkej jedálni. Je to veľa? Je to málo?  Určite by 

som chcel postupovať razantnejšie, nedostatok finančných prostriedkov nás núti určovať si 

priority a problémy riešiť postupne.  

Hlavnou úlohou školy je výchovnovzdelávací proces. Myslím si, ţe učíme  našich ţiakov 

najlepšie, ako sa dá. Sme tu pre našich ţiakov vţdy, keď to potrebujú, v duchu myšlienky: 

Keď nevieš, naučíme ťa, 

keď nemôţeš, pomôţeme ti. 

V tomto rozporuplnom období, ktoré  nie je vţdy naklonené potrebám škôl a vzdelávaniu si 

ţelám pre všetkých svojich ţiakov, aj ich rodičov, pedagogických i nepedagogických  

zamestnancov,  pokojné a šťastné Vianoce. 
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