
Vážený pedagogický zbor, milí spolužiaci! 

Pripadla mi milá úloha – prihovoriť sa Vám v mene Žiackej školskej rady a  urobiť 

krátku bilanciu študentského života. Po desiatich mesiacoch, ktoré som prežil na tejto 

škole viem, že som študentom školy , na ktorej je rozbehnutý čulý študentský život.  

Chcem Vám poďakovať za to, že  okrem študijných povinností ste sa aktívne 

zúčastňovali  rôznych vedomostných a športových súťaží. Najväčší úspech dosiahli 

naši tretiaci v súťaži cestovného ruchu, kde obhájili pekné prvé miesto.  

Nie sme veľká škola a práve preto máme väčšiu možnosť sa lepšie poznať 

navzájom. Významnou mierou k tomu prispievajú aj naše spoločné akcie. Začalo to 

imatrikuláciami, potom nasledovala Vianočná besiedka , spoločné brigády pri 

zveľadení okolia školy ale aj Demänovskej doliny. Ctíme si tradície našich predkov 

a je chvályhodné, že naši študenti majú blízko k folklórnym tradíciám – poznajú 

piesne a dokázali sme si postaviť Máj. Vážime si prírodu – o čom svedčí aj 

svojpomocne postavené bocianie hniezdo. Vieme tiež podporiť tých, ktorí to najviac 

potrebujú zbierkami – Biela pastelka, Úsmev ako dar a Modrý gombík.  Písali sme 

aj listy na amnesty international, aby sme podporili oslobodenie nespravodlivo 

odsúdených. Za všetky tieto aktivity Vám, milí študenti, ďakujem.  Chcem sa vám 

poďakovať aj v mene bývalého predsedu Pavla Kovácsa a aktuálneho predsedu 

Ladislava Papika, ktorí sa nemohli zúčastniť... Spomínate ako Paľo behával po 

chodbách s papiermi, a uponáhľaný, že treba niečo v rade riešiť?  Z jeho slov bolo 

jasné, že táto škola bola jeho životom, naštartoval žiacku školskú radu ako sa patrí. 

Paľo ma poprosil, aby som opäť v jeho mene poďakoval skvelému pedagogickému 

zboru, za neskutočnú podporu pri organizovaní akcií a vyslovuje k vám, milý 

pedagogický zbor a vedenie prosbu, aby ste aj nám pomáhali a boli nám oporou a 

pomáhali nám  žeby sme aj my sa mohli ukázať, čo je v nás. A Vás študenti prosí, 

aby ste sa nehanbili a predniesli členom žiackej školskej rady svoje prosby nápady 

námety.. nemusíš byť členom rady, stačí ak máš skvelý nápad a nebojíš sa ho 

povedať nám a my sa pokúsime ho zorganizovať, samozrejme nebojte sa ani 

členstva v žiackej rade. Paľo odkazuje, že to bola nezabudnuteľná sranda spojená s 

prácou v dobrom kolektíve. Keďže oni, štvrtáci, už odišli a ostali po nich len fotky na 

stenách a spomienky v srdciach učiteľov a niektorých z nás, ich miesto ostalo 

prázdne, prídu tu študovať nové tváre, noví ľudia. V mene všetkých členov aj 

bývalých by vás Paľo chcel poprosiť, aby ste škole robili len dobré meno, uvidíte, že 

každému jednému z vás sa bude ťažko odchádzať. Praje Vám pekné prázdniny a 

každému úspešný začiatok školského roka 2017/2018   

Ale teraz je čas zastaviť sa, trochu si oddýchnuť. Načerpať nové sily. Opáliť sa, 

zaplávať si. Možno zarobiť nejaké euráčiky a spoznať nových priateľov, či prežiť prvú 

lásku. Keď prídete domov, nezabudnite poďakovať svojim rodičom, že Vám 

zabezpečili dobré zázemie, aby ste mohli bezstarostne študovať.   Prajem Vám 

všetkým, aby ste prežili prázdniny podľa svojich snov a predstáv.    

                                                                                            Za ŽŠR Matúš Šuna, 1.S 


