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Vážení pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci!
Na bránu každej školy dnes neúprosne zaklopal nový školský rok. Po dňoch u starých
rodičov, pobytov pri mori alebo v horách, po dňoch v letných táboroch alebo chvíľ, ktoré
môže poskytnúť len bezstarostné leto, stretávame sa spolu znova pred školskou bránou.
Verím, že uplynulé dva mesiace boli plné pekných zážitkov, a že ste všetci načerpali nové
sily, s ktorými vykročíte do nadchádzajúcich 190 vyučovacích dní školského roka 2017/2018.
Pre Vás, chlapci a dievčatá nastávajú – tréningové dni naučenia sa niečoho nového.
Nezabúdajte, že škola nie je len o rôznych úlohách a stresoch zo skúšania. V škole získate
vedomosti a prehľad, vďaka ktorému zistíte, čo chcete v živote dosiahnuť.
Pre Vás, milí rodičia prichádzajú - dní starostí s vytváraním prostredia a podmienok
porozumenia a istoty. Nezabúdajte, že deti v každom veku potrebujú mať istotu, že ich má
niekto rád, že niekomu záleží na nich, a preto podávajte denne svojim deťom dostatočné
množstvo “citových vitamínov“ a – ak Vás môžem poprosiť – posilňujte i autoritu učiteľov u
svojich detí.
Pre nás učiteľov prichádzajú dni rozdúchavania túžby po poznaní, vedomostiach
a zručnostiach v každom žiakovi. Všetci vieme, že niekomu ide učenie ľahšie, inému
pomalšie, ale asi sa zhodneme na tom, že pre každého je vzdelanie dôležité a u každého
začína prvým krokom. K tomu pomyselnému prvému kroku vykročme pravou, v ústrety
novému školskému roku, ktorý poskytuje žiakom, ale i nám učiteľom opäť novú šancu!
Už minulý piatok večer pod okno riaditeľne zavítali dnes už deviatačky. Že sa na
školu už tešia..., no majú aj na čo. Školský rok 2017/2018 bude v živote žiakov našej 9.A
dôležitý. Želám Vám, všetkým našim deviatakom, aby ste v svojom doterajšom snažení
pokračovali, keď sa dá aj ho znásobili a tak obstáli v skúškach, ktoré na Vás tento rok čakajú
a aby ste si vybrali tú pre Vás najsprávnejšiu strednú školu.
Tento školský rok ale bude výnimočným i pre ďalších žiakov. Na nové priestory,
ktorých obnova sa nám žiaľ pre technické problémy natiahla, si budú zvykať žiaci 4.B a 5.B.
V našej zborovni sme pre tento školský rok privítali: novú pani zástupkyňu; ďalej novú pani
učiteľku v 4.A, nového pána učiteľa v špeciálnej triede i novú ruštinárku. Na našej škole bude
pracovať i nový školník a nová školská psychologička.
Milí prváci! Vitajte v našej školskej rodine! Prajem vám veľa úspechov a radosti
z každého dňa, ktorý strávite v našej škole! Vy, skúsenejší, prijmite ich, prosím, medzi seba,
prejavujte im priateľstvo a pomoc.
Som veľmi rád, že tento školský rok dali dôveru 23 učiteľom a trom vychovávateľom
mestskej Základnej školy Starozagorská 8 v Košiciach rodičia 244 detí v dobrej viere, že ich
deťom ukážu tú správnu cestu, po ktorej sa oplatí ísť a nájsť jej želaný cieľ. Tým cieľom je
vzdelanie a slušnosť. Nie strojená , ale taká obyčajná ľudská.
Milí žiaci, želám vám, aby váš nový školský rok bol plný zaujímavých projektov a
podujatí, súťaží, hier, a plný nových objavov. Želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi

učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Usilujte sa svojim dobrým správaním,
tvorivosťou a aktivitou urobiť si z tejto školy svoju srdcovú záležitosť.
Milí učitelia, kolegovia, vám želám veľa zdravia, tvorivých síl a pracovného elánu,
aby ste sa spolu so svojimi žiakmi po celý školský rok tešili z úspechov a pokrokov, ktoré sa
vám podarí dosiahnuť. Želám vám, aby vás vaši žiaci rešpektovali, vážili si vás a mali vás
radi. Verím, že v tom všetkom neostaneme osamotení a že sa nám podarí pre svoju prácu
získať i pomoc Vás rodičov a verím, že i ďalších ´priateľov´ našej školy.
Všetko dobré do nového školského roka!
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