
Aj keď sa zima vzdáva pomaly, dní so slnkom pribúda. Slniečko posmeľuje prvých poslov jari – drobné  

kvietky, aby vykúkali spomedzi lístia, trávy. Môžeme objaviť  nielen snežienky, ale už vyrašili prvé 

narcisy. Sýto voňavý vzduch, štebotanie vtákov sú jasným signálom, že jar prichádza aj keď opatrnými  

krôčikmi, veď sneh a mráz majú naozaj veľkú moc. 

Keď listujem vo svojej  pamäti, vynorí  sa mi  6. február, pochmúrny, studený zimný deň. My sme 

v sviatočne vyzdobenej škole čakali na našich budúcich prvákov, ktorí v sprievode rodičov  prišli 

na slávnostný zápis  do  prvého ročníka. Ďakujem všetkým rodičom za prejavenú dôveru a sľubujem 

aj v mene svojich kolegov, že sa budeme snažiť o to, aby deti každodenne vítala škola pripravená 

poskytnúť im vzdelanie a pomôcť, keď to bude potrebné.  

Pár dní po návrate žiakov z jarných prázdnin čaká dôležitá skúška najstarších žiakov našej školy  - 

Testovanie 9. Pripravujeme im dôstojné podmienky na to, aby dokázali, čo sa za deväť rokov  školskej 

dochádzky naučili. Vieme, aký je to pre nich dôležitý  krok. Veď môže ovplyvniť ich prijatie na stredné 

školy.  

Marec – mesiac, ktorý  je príznačný  dvoma  sviatkami. Na začiatku mesiaca pozdravujeme  naše ženy. 

Kytička jarných kvetov poteší mamičky, staré mamičky, kolegyne, životné lásky, ...  A na konci 

mesiaca si pripomíname Deň učiteľov. Celkom určite sa budeme po tieto dni častejšie zaoberať 

poslaním pedagógov, ich spoločenským postavením. A budeme sa zamýšľať aj nad školou ako celkom 

– kde smeruje, čo a ako urobiť, aby fungovala lepšie, kde máme rezervy a ako ich  využiť v prospech 

našich žiakov.  

V živote našej školy je marec významný aj z dôvodu, že si pripomíname  výročie narodenia Pavla 

Dobšinského. Akcie pripravované k tomuto výročiu sa budú niesť v duchu Mesiaca knihy. Veď  

rozprávka a rozprávková kniha tvoria neoddeliteľnú jednotu. A z múdrostí našich predkov 

vyslovených aj  v ľudových rozprávkach  čerpáme sily aj my v každodennej práci s deťmi. 

Prvý jarný mesiac  bude  v tomto  roku zavŕšený  veľkonočnými  sviatkami, ktoré  prinášajú do našich 

domovov a sŕdc zvyky  našich predkov i kresťanské  tradície.  

Pri ceste do školy, domov alebo pri prechádzke určite pocítite jarný vánok, silnú vôňu jarných  

kvietkov, začujete štebotanie vtáčikov. Prežite tieto chvíle pre vlastné potešenie, načerpajte síl 

v jarnej prírode. Krásnu jar! 
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