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Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
ctené kolegyne, kolegovia, milí žiaci,

čas horúcich, slnečných prázdninových dní je nenávratne preč. Dva mesiace
zaslúženého oddychu a radosti zo stretnutí s priateľmi prešli veľmi rýchlo, ani sme sa
nenazdali. Počas krásnych letných dní si mnohokrát neuvedomíme, ako rýchlo plynie
čas a ako rýchlo prejdú dni voľna, oddychu a zábavy. Opäť je tu september, koniec leta
a začiatok školského roka, začiatok povinností a plnenia úloh...

Verím, že všetci, či už žiaci alebo pedagógovia, prichádzate do otvorených brán škôl
s otvorenou mysľou, tešiac sa na nové zážitky, nových spolužiakov, kolegov, že túžite
po nových informáciách, skúsenostiach a poznaní; po poznaní, ktoré nás kvalitatívne
posúva vpred a umožňuje nám byť lepšími a zodpovednejšími nielen k sebe samému,
priateľom, ale i k našej spoločnosti, ktorej budúcnosť spoločne vytvárame.

Milí kolegovia, učme našich žiakov tomu, čo je pre nich v živote dôležité, učme ich
prosociálne správať sa, učme ich, ako majú aplikovať vedomosti zo školy v rôznych
životných situáciách a ako majú reagovať na nástrahy života. Verím, že Vaše úsilie
bude odmenené nezaplatiteľným pocitom prežívania úspechov Vašich žiakov, Vám
zverených mladých ľudí, ktorým pomáhate plniť ich sny, túžby a nádeje.

Každý pedagóg, či už je to učiteľ, vychovávateľ alebo majster odbornej výchovy, má
veľkú zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie zverených žiakov, formuje ich osobnosť
a odovzdáva im svoje bohaté skúsenosti a vedomosti. Mnohí žiaci si snahu našich
pedagógov neuvedomujú, čo niektorých môže odrádzať od nadšenia a pracovného
nasadenia. Deti si však až neskôr uvedomia, že práve ten, ktorý ich učil derivovať,
aplikovať Archimedov zákon, písať slohové práce alebo zakresľovať hlavné mestá

do slepej mapy Európy, bol pre nich tým najcennejším zdrojom informácií a zdrojom
poznania – bol pre nich vzorom. Milí pedagógovia, nevzdávajte sa svojich cieľov
a hodnôt, buďte tolerantní i prísni; vaši žiaci to raz ocenia... Buďte pozorní a ohľaduplní
k detskej duši, buďte milí a priateľskí, nech si vás žiaci pamätajú ako pozorných
a ochotných odovzdať to najcennejšie čo máte – vedomosti a skúsenosti.

Spomienky, ktoré máme na školu, priateľov a pedagógov, sú tie najkrajšie a všetci sa
k nim radi vraciame... Tajné lásky, veľké srdce na lavici, ktoré Aničke nakreslil Milan,
Alenin prednes Novomeského básne na Hviezdoslavovom Kubíne, nešťastný pohľad
dejepisárky, keď žiaci nevedia reagovať na príčiny vzniku druhej svetovej vojny,
školský výlet vo Vrátnej alebo spoločné rozhovory so spolužiakmi pred školou sú tie
najkrajšie chvíle, ktoré prežívame a za ktorými je nám všetkým občas ľúto, pretože sú
nenávratne preč.

Preto i vy mladí priatelia – tí, ktorí prichádzate do stredných škôl, plní očakávania
z nepoznaného, i budúci maturanti, ktorí sa budú v júni budúceho roka lúčiť
so školskými lavicami a povinnosťami – užite si školu plnými dúškami, buďte milí
a priateľskí k sebe, ku svojim pedagógom, buďte nároční na seba, prijímajte všetky
nové informácie s ochotou, radosťou a otvoreným srdcom, pracujte zodpovedne,
aby vaši rodičia i pedagógovia boli na vás hrdí. Nezabúdajte, že chvíle, ktoré prežijete
v strednej škole sú neopísateľné a nezabudnuteľné, zostanú vo Vás zapísané do konca
života.

Do nového školského roka Vám prajem veľa zdravia, šťastia, úspechov, optimizmu
a radosti.

Dana Weichselgärtner

2

