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Príhovor na zaèiatku školského roka

ilí žiaci, vážení rodièia, 
pedagogickí a nepedagogickí 
zamestnanci!M

Po dvoch mesiacoch prázdnin je tu opä� 
ten deò, keï v rodinách býva rušno. 
Rodièia svojim de�om kontrolujú 
ožeh lené  sv i a toèné  ob leèen ie ,  
prváèikovia s hrdos�ou pozerajú na 
novú, prvú školskú tašku a uèitelia – tí asi 
majú v hlave jediné – už sa nám to zase 
zaène. Veru – už je to opä� tu. Otváram 
nový školský rok 2016/2017 a všetkých 
Vás v Základnej škole Lenartov srdeène 
vítam, zvláš� našu novú asistentku 
uèite¾a p. Ruženu Hanišovú, ktorá sa 
bude venova� žiakom 2.B. 
O s o b i t n e  v í t a m  n a š i c h  1 8   
najnedoèkavejších detí, ktoré dnes do 
školy prišli po prvý raz. Milí prváci – 
škola je zvláštne miesto. Zažijete v nej 
veselé a milé chvíle, nájdete si nových 
kamarátov, ale prídu aj nároènejšie dni, 
keï budete zdoláva� nové uèivo a možno 
po prvý raz pocítite, ako chutí úspech, ale 
aj sklamanie. Možno všetko nepôjde 
hladko. Vy však buïte ako tí super 
hrdinovia ,  k torých máte  èas to  
nama¾ovaných na vašich ruksakoch a 
taškách a  nedaj te  sa  odradi�!  
Usilovnos�ou zdoláte všetky prekážky a 
uvidíte, že nové vedomosti vám budú 
robi� rados�. Na konci školského roka 
Vám budú odmenou prvé samostatne 
preèítané vety, èi zapísaný zošit.
Druháci, tretiaci a štvrtáci, vás by som 
chcela požiada�, aby ste v nasávaní 
nových vedomostí pokraèovali naozaj až 
do posledných dní školského roka. 
Možno sa Vám to teraz nezdá, ale uèivo 
na seba nadväzuje a zapadá do seba ako 
kúsky skladaèky. Ak zanedbáte posledné 

týždne na základnej škole, bude vám to 
ve¾mi chýba� a ani nebudete vedie� ako sa 
ocitnete na chvoste triedy. 
Vážení uèitelia, pedagogickí asistenti – 
poèas nasledujúceho školského roka èaká 
tvrdá práca aj nás. Z vlastných skúseností 
viem, že toto povolanie je ne¾ahké. 
Dovo¾te mi zažela� Vám  ve¾a 
trpezlivosti, zdravia a energie. Vyletnené 
deti nám pripravia nejednu za�ažkávaciu 
skúšku trpezlivosti a sebaovládania. 
Napriek tomu získa� si srdce žiaka ostane 
k¾úèovou úlohou uèite¾a, ktorý si 
uvedomuje, že hodnota jeho profesie sa 
meria aj jeho ¾udskos�ou. Spoloène sa 
snažme  vytvori� prostredie, v ktorom sa 
budeme dobre cíti�, s nadšením uèi� a s 
úsmevom na tvári spomína� na spoloène 
prežité chvíle.
Rada by som pozdravila aj našu pani 
upratovaèku, bez ktorej by to rozhodne 
n e š l o .  P r a j e m  n á m  v š e t k ý m  
bezproblémový školský rok a  ve¾a zdaru!  
Želám nám, aby rok 2016/2017 bol pre 
základné  školstvo v Lenartove úspešným 
školským rokom, kedy sa hranice 
poznania našich žiakov opä� posunú.
V ZŠ Lenartov sa v šk. roku 2016/2017 
bude vyuèova� 84 žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia v 7 triedach, z 
toho v 0. roèníku, v 4 špeciálnych triedach 
a v 2 bežných triedach, z toho v jednom 
spojenom roèníku v dvojzmennej 
prevádzke - dopoludnia v 5 triedach 58 
žiakov, popoludní v 2 triedach 26 žiakov. 
V škole vyuèuje 7 uèite¾ov a 3 
pedagogickí asistenti. Náboženskú 
výchovu vyuèuje Mgr. Marcel Štalmach.

                                                                                                       
                                              Mgr. Iveta Petriková                                                                                                                                                                                                      
                                                       riad. školy













Ak viete kresli�, ukážte nám svoj talent...

Je názov výtvarnej sú�aže, ktorú organizuje firma Fúra a do ktorej sme sa s našimi 
žiakmi zapojili. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy najprv rozoberali tému 
správania sa k prírode, rozprávali ako èistia svoje okolie od odpadu, ako sa má 
správne separova� odpad, rozoberali svoje postrehy z práce našich smetiarov a 
následne to všetko dali na výkres. Tu sú ukážky ví�azných prác!
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Požehnané a radostné vianoèné sviatky a 

Kristus nech je s Vami v novom roku 

vyprosuje a želá
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