Prázdniny utekly jako voda a než jsme se stačili nadát, bylo tu pondělí 04. září a s ním i nový
školní rok, čas návratu do školních lavic.
Slavnostní zahájení nového školního roku se konalo na sále Radnice, kde se sešli všichni
žáci 1. a 2. st., rodiče, prarodiče, učitelé a také zástupci obce a pan farář. Po slavnostním zahájení
hymnou se ujal slova ředitel školy RNDr. Bc. Jaromír Vachutka, který všechny přivítal, informoval
o uskutečněných akcích v rámci zlepšování prostředí školy a také představil nové zaměstnance
školy. Současně popřál prvňáčkům i ostatním žákům školy hodně úspěchů v novém školním roce.
Přání zdařilého školního roku popřála také zástupkyně ředitele Mgr. Veronika Hulová,
místostarostka obce paní Eliška Sypalová a pan farář Mgr. František Foltýn. Poté již přišlo na řadu
slavnostní představení prvňáčků, kterým pan ředitel i zástupkyně obce ještě jednou popřáli mnoho
štěstí a úspěchů, a předali dárky. Dárečky obdrželi od své třídní paní učitelky také noví žáci, kteří
budou chodit do 6. roč.
Součástí slavnostního zahájení bylo také kulturní vystoupení v podání žákyň 5. ročníku
Nikol Ambrožové a Kristýny Steigerové, které přednesly básně Září a Po prázdninách, a také píseň
Mraveneček v podání žákyň 3. ročníku Vandy Uvírové, Terezy Zelinkové a Lenky Dohnalové.
Poté se již žáci spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde pokračovalo slavnostní
zahájení šk. roku, přivítání se s třídními učiteli i spolužáky a organizace následujících dní.

Všem žákům ještě jednou přejeme, aby nový školní rok byl pro ně úspěšný, plný radosti
a nových přátelství, a pokud se něco nebude dařit, aby nezoufali, protože vše se dá dohnat a napravit.
Rodičům přejeme hodně trpělivosti při učení se se žáky a také to, aby jim byli dobrými rádci
a pomocníky.

Mgr. Veronika Hulová,
zástupkyně ředitele školy
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Slavnostní přivítání prvňáčků

Noví žáci 6. roč.

