
Vážený pán starosta, hostia, vážení kolegovia a milí žiaci ! 

Dnešným dňom sa ukončí školský rok 2018/2019. Na dva mesiace sa zavrú školské 
brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený oddych. 

Prihovorím sa v prvom rade k vám milí žiaci. Desať mesiacov ste plnili svoje školské 
povinnosti a vaša snaha je odzrkadlená vo výsledkoch, ktoré dnes máte pred sebou. 
Teraz sú pred vami zaslúžené prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych a načerpanie 
nových síl do ďalšieho školského roka. 

 Prváci, váš prvý rok a hádam aj ten najťažší, je už za vami. Naučili ste sa počas tohto 
obdobia naozaj veľmi veľa. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti. No 
myslím, že ste to za pomoci vašej pani učiteľky zvládli výborne. Nech vám vaša 
usilovnosť trvá aj v ďalších ročníkoch. 

To, že máte za sebou desať mesiacov snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. 
Taktiež piataci, zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. Milí 
deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše 
lavice, každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na stredných školách. Lúčime 
sa s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajeme veľa šťastia a úspechov v 
štúdiu. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať príjemné spomienky 
a my budeme hrdí na svojich absolventov. 

Teraz sa však obrátim na vás, drahí kolegovia. Chcem podotknúť, že tento školský rok 
sa spravilo veľa užitočnej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem vám 
všetkým za snahu. Aktivity mnohých kolegov ma veľmi tešia. Z činností, ktoré boli 
vykonané v tomto školskom roku spomeniem aspoň niektoré: testovanie 5 dopadlo 
lepšie ako celoslovenský priemer, umiestnili sme sa na prvých priečkach v biologickej 
olympiáde Barbora Motošická, geografickej olympiáde Matej Pavkov, dejepisnej 
olympiáde Barbora Motošická,, matematickej pytagoriáde Sofia Fajnová a Matej 
Pavkov, v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín naše dievčatá Aneta Herdová 
a Daniela Knošková obsadili 1. miesto v okrese a boli úspešné na kraji. Ema Bilošová 
získala 2.miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Kľúče od zlatého mesta. 

Zapojili sme sa do projektov ministerstva školstva a tvorili sme vlastné projekty – 
Zdravie a bezpečnosť v škole(získali sme 2 000€), Moja rozprávka, Môj superpokus, 
Školské ovocie, Školská záhrada, Čistá obec, Knižná šifra, Tieňová krížová cesta, 
Beseda o vypálení Skýcova, Otvorená hodina pre deti MŠ, Postcrossing, plavecký 
kurz. V BA v STV sme boli na natáčaní súťaže Daj si čas. 

V tomto školskom roku začal činnosť ŠKD. 

Vynovili sme si triedy novým školským nábytkom, novou podlahou atď. Vďaka patrí 
všetkým dobrým ľuďom, ktorým záleží na deťoch a na prostredí, v ktorom sa učia. 

Ešte raz vám všetkým ďakujem. 

V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky a pochvaly aj vám, všetkým 
nepedagogickým pracovníkom, bez vás by chod školy nebol možný, všetci si vážime 

http://skolaskycov.weblahko.sk/Moja-rozpravka--moje-pohadka-.html
http://skolaskycov.weblahko.sk/Mj-superpokus-2019.html
http://skolaskycov.weblahko.sk/Knizna-sifra-2019.html
http://skolaskycov.weblahko.sk/Krizova-cesta-2019.html


vašu prácu. Ďakujeme aj pani vedúcej kuchyne a pani kuchárkam, ktoré nám zdravo 
a chutne varili. 

A tak prajem všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl. 

                                                              PaedDr. M.Krigovská - Riaditeľka ZŠ Skýcov 

 


