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Vážené pani učiteľky, páni učitelia, pani vychovávateľky, asistentky, pani kuchárky, pani 

upratovačky, pán školník, správca počítačovej siete, pani tajomníčka, ekonómka, pán vrátnik, 

milí mladší aj starší žiaci, rodičia aj starí rodičia, všetci tí, ktorí spolu s nami začínate školský 

rok 2021/2022. 

Začiatky bývajú zvláštne. Sú poznačené zvedavosťou, očakávaním, drobnou nervozitou, 

chvením žalúdka a pre niekoho aj strachom z neznámeho. Aj začiatok školského roka je taký. 

Sme zvedaví, čo všetko zažijeme (a veríme, že len to dobré), očakávame na nové priateľstvá, 

na zážitky, na nových ľudí, sme nervózni z toho, že mnohé sa môže rýchlo meniť a že možno 

tie zmeny nezvládneme.  Prváčikom, ich rodičom aj pani učiteľkám sa chveje vnútro 

z nového, nepoznaného. A napriek tomu sa usmievame, dívame sa okolo seba, pozorujeme 

zmeny, ktoré sa v škole za dva prázdninové mesiace stali, rozmýšľame o tom, kto sú to tí noví 

spolužiaci, aká bude naša pani učiteľka, náš pán učiteľ, či pani kuchárky budú plniť taniere 

dobrotami, kde budeme mať svoju skrinku a o všeličom inom, o čom vie len každý sám. 

Dnešok je zvláštny najmä pre našich prváčikov. Srdečne ich medzi sebou vítame. Milí naši 

prváčikovia, dobre sa okolo seba poobzerajte. Vidíte? Niekde vpredu pri tabuli stojí najlepšia 

pani učiteľka na svete, sedíte v naozajstnej lavici, máte školské tašky, ste slávnostne 

poobliekaní. To preto, lebo začínate kráčať spolu s nami ostatnými školským životom. Ste 

ozajstní školáci a najbližších deväť rokov bude naša Škrabáčka pre vás ako druhý domov. Tak 

teda vitajte, ozajstní školáci! 

Aj pre našich najstarších je dnešok iný. Ako sa hovorieva, začíname končiť. Milí deviataci, 

čaká vás školský rok, ktorý bude chcieť od vás dôležité rozhodnutie. Nech už je akékoľvek, 

prajeme vám, nech sa rozhodnete správne a múdro. 

Dnes tiež vítam medzi nami nové učiteľské tváre – pani učiteľku Katku Kováčovú, ktorá sa 

vracia z rodičovskej dovolenky a úplných nováčikov pani učiteľky Eriku Mikulášovú 

a Evičku Balcovú. Milé pani učiteľky, cíťte sa medzi nami ako doma. 

Je nás tu dnes viac ako 500. To je už poriadna rodina, v ktorej je každý iný ale všetci vedia, že 

patria spolu.  Tak, ako tie naše školské včielky, ktoré nám priniesli už toľko radosti 

a poznania. Jednu síce vidíte aj počujete, ale dobrý výsledok dajú len všetky spolu. 

Preto si poprajme všetci spolu pevné zdravie, radosť z každého dňa, čo najmenej sporov, 

hádok a omylov. Nech je tento školský rok pre každého z nás užitočný, pokojný, naplnený 

porozumením a čoraz potrebnejšou toleranciou. 

 


