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Tento mesiac je tiež výnimočný – v podstate ako všetko v našom živote. Závisí od nás, či tieto  

neopakovateľné udalosti zanechajú v nás i v našom okolí pozitívne spomienky. Mesiac začíname  

spomienkou  na dni  minulé. Veď si  slávnostnou akadémiou pripomíname  35. výročie založenia našej 

školy. A tých 35 rokov zaväzuje – k ďalšiemu skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacej práce pre našich 

žiakov. Pritom už dávno školskú prácu chápeme ako službu verejnosti, ktorá  nás kontroluje, chváli 

a keď treba aj kritizuje. 

Školský rok sa pomaly končí. Ešte posledné opakovania, skúšanie. A  do tohto úsilia  zasiahnu niektoré 

udalosti - naši žiaci sa 19. júna zúčastnia Malej vedeckej konferencie pre nadaných  žiakov v Trenčíne.  

Reprezentovať školu budú tí najlepší, ktorí  najkvalitnejšie vypracovali a prezentovali svoje ročníkové 

práce.   

Už sa stalo tradíciou školy, že najlepších žiakov odmeňujeme  aj výletom. Účasť na túto akciu si musia 

žiaci zaslúžiť. Sú tu zastúpení najúspešnejší žiaci z  jednotlivých olympiád, súťaží, ale aj tí, ktorí sa 

aktívne zapojili do rôznych akcií organizovaných školou, do zberov a aj svojím správaním šíria  dobré 

meno našej školy. Možno sa zdá, že sú to prísne požiadavky. My však takýchto žiakov máme. Preto 

každý rok nás naozaj teší, že  autobus je plný do posledného miestečka. V  tomto roku sa výlet 

uskutoční 21. júna. A cieľ cesty? Prezradím iba toľko, že možno stretneme aj pána prezidenta. 

Mesiac  začíname v slávnostnom duchu a tak ho aj  ukončíme. Naši prváci  hrdo odnesú domov svoje 

prvé vysvedčenie. Som hrdý na ich úspechy – zvládli  predpísané učivo, ale naučili sa toho oveľa viac. 

Veď niektorí naši prváci tiež vypracovali ročníkové práce, pripravovali  programy pre starých rodičov, 

mamičky. Naučili sa pomáhať si.  

A myslím aj na našich deviatakov. Tí naopak dostanú svoje posledné vysvedčenie v  základnej škole. 

Všetci už vedia, kde budú pokračovať v štúdiu. Čo im zaželať? Úspešné zvládnutie štúdia, aby sa stali  

vzdelanými, čestnými občanmi našej vlasti. A dúfam, že nezabudnú na „svoju“ základnú školu a prídu 

sa podeliť so svojimi radosťami a úspechmi. 

28. júna dostanú do rúk vysvedčenia aj ostatní žiaci školy. Všetkým želám krásne prežité letné 

prázdniny, aby zregenerovali svoje sily a vrátili sa v septembri do školských lavíc  oddýchnutí s chuťou 

do ďalšej práce. 

Pokojné prežitie dovoleniek želám aj všetkým zamestnancom školy.  
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