POĎAKOVANIE UČITEĽOM
„ Duša bez učiteľa, akokoľvek cnostná, je ako rozpálený uhoľ, ponechaný na seba, skôr vychladne, ako sa rozhorí...“ (Ján z Kríža)
Slová, stovky rokov staré, no výstižne hodnotiace aj dnes Vaše vznešené povolanie.
Vážení učitelia,
Vy, ktorí tvoríte súčasný pedagogický zbor našej školy, ale aj Vy, ktorí už len spomínate na „staré dobré časy“, keď sa učiteľ tešil všeobecnej úcte
spoločnosti. Dovolím si však tvrdiť, že nikto z Vás si nepamätá stav v školstve, ktorý by bol podobný súčasnému, keď s otáznikom a obavami hľadíme do
budúcna, nevediac odpovedať, kedy sa opäť otvoria školské brány a úprimná náruč učiteľa znova privíta rozšantené detské kolektívy, rapotajúce o svojich
prežitých dobrodružstvách, o dobrom filme, o skvelom výlete s rodičmi, či o takom dôležitom víťazstve našich žiakov vo futbale...
Vďaka moderným technológiám, spoločnej snahe a kreativite učiteľov, rodičov a žiakov, vytvárate v týchto dňoch, zatieňujúc
súmrak neistoty, pomyselný most, ktorým vedie, toho času, jediná možná cesta napredovať v získavaní vedomostí,
síce veľmi neštandardným vzdelávacím procesom, za to otvárajúcim mnohokrát nepoznané možnosti, utužujúcim
zároveň vzťahy, dobro, solidaritu. Možno mnohí prekonávate samých seba vynaliezavosťou a hľadaním najlepších možností
takejto výučby, no aj prijatia spätnej väzby. Veľmi si vážime Vašu prácu. Prácu všetkých členov zboru, počnúc
materskou školou, základnou školou, ale aj nepedagogických zamestnancov školy, bez ktorých by naša škola nebola tak
pekná, príjemná a bezpečná. Vaša spoločná práca nám vlieva dôveru i nádej, že naše deti sú v dobrých rukách
a že spoločne to všetko zvládneme.
Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať
novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie,
ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla.
Deň učiteľov by mal byť dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia.
V mene obce Vám vyslovujem POĎAKOVANIE za Vašu prácu v prospech žiakov i spoločnosti, za ochotu pomôcť a poradiť, za myšlienky
i nápady, ktorými posúvate aj úroveň našej školy k lepšiemu. Želám Vám hlavne dobré zdravie, veľa trpezlivosti,
pedagogického optimizmu, veľa radosti zo svojej práce a v neposlednom rade aj osobného šťastia a spokojnosti.
S úctou a poďakovaním
Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová Ľubovňa

