
Príhovor RŠ na konci školského roka 2020/2021 

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

upratovačky, pán školník, pani tajomníčka, ekonómka, pán vrátnik, milí mladší aj starší žiaci, 

všetci tí, ktorí ste tu teraz s nami spolu a s nami ste prežívali aj zvláštny školský rok 2020/2021! 

Sú také roky, ktoré si z nejakých príčin pamätáme veľmi dlho. A tento školský rok bude pre 

nás všetkých takým. Ale napriek tomu, že nebol jednoduchý, veľa nás naučil a ukázal, čo je 

podstatné a dôležité. Viac si vážime zdravie, spoločnosť kamarátov, stretnutia so starými 

rodičmi, ale aj jednoduchý školský život v triedach spolu so spolužiakmi a učiteľmi, spoločný 

obed v jedálni či písanie na tabuľu bez online pripojenia, ranný pozdrav pána školníka, 

zabudnuté kľúče alebo obyčajnú hudobnú výchovu so spevom či telesnú v teplákoch a s loptou. 

Koniec školského roka je príležitosťou na hodnotenie, spomínanie aj poďakovanie. Hodnotenie 

svojej práce budete o pár chvíľ držať v rukách. Niekomu sa darilo viac, iný je možno 

nespokojný, niekto pôjde domov s radosťou a niekto by radšej vysvedčenie ani nedostal. Tak 

to už v škole býva. Berme to ako príležitosť na nové výzvy a keď začne nový školský rok, 

skúsme začať tak, aby sme takto o rok len chválili a mali sa čím pochváliť. 

Sú medzi nami aj takí, ktorí dnes končia kapitolu s názvom „Ako som každý deň na Škrabáčku 

chodil“. Sú to naši deviataci, ktorých cesty povedú po prázdninách na stredné školy široko-

ďaleko po celom Slovensku. A sú to aj pani učiteľky Rábotová a Lupáková, ktorých väčšina 

života bola spojená so školou a deťmi. Je len symbolické, že práve oni sú aj triednymi 

učiteľkami deviatakov.  

Tak teda milí mladší aj starší žiaci, zamestnanci súčasní aj tí čoskoro minulí, v mene vedenia 

školy ďakujem za prácu, nápady, povzbudenie aj zdieľanie spoločného školského života, 

prajem všetkým pevné zdravie, ten správny nadhľad nad nepodstatnými vecami, slnko v duši 

a krásne prázdniny. 

A teraz poprosím všetkých žiakov vo všetkých triedach – postavíme sa a jedným veľkým 

potleskom poďakujeme za uplynulý školský rok a za spoločnú cestu tým, ktorí boli veľa rokov 

súčasťou školského života na Škrabáčke! 

Ďakujeme a krásne leto všetkým! 

 

 


