
Poďakovanie učiteľom ZŠ Viestova 

 

„Keď chceme byť múdri a s nami celý svet,  

učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, 

ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli,  

ale aby položili ruku k činu.“ 

Túto myšlienku vyslovil  mysliteľ, humanista a pedagóg – Ján Amos Komenský. 

V tomto roku si pripomíname už 430. výročie jeho narodenia. A práve deň jeho 

narodenia – 28. marec – sa stal sviatkom tých, ktorí sú nositeľmi a šíriteľmi 

vzdelania a výchovy, patrí všetkým učiteľom a pedagogickým pracovníkom. 

Vážení pedagógovia, zamestnanci školy! 

Dovoľte nám pri tejto príležitosti vysloviť pár slov a myšlienok.  

Žijeme dobu, ktorú nikto z nás neočakával, neboli sme na ňu pripravení my – 

rodičia, ani Vy – učitelia.  Pandémia výrazne zasiahla do našich životov, do života 

a chodu školy. Počas tohto obdobia sme prekonávali strach, problémy, mali sme 

deti chvíľu doma, chvíľu zasa v škole, hľadali sme cesty a spôsoby ako fungovať 

a spolupracovať navzájom. Áno, riešili sme aj rozmanité problémy, konfliktné 

situácie, ľudia boli nervózni, vystrašení a frustrovaní. Ale dokázali sme to 

prekonať, komunikovať a operatívne riešiť každodenné úskalia nového systému 

vyučovania. Toto obdobie bolo veľkou skúškou pre deti, nás rodičov, ale hlavne 

pre zamestnancov školy.  

Oceňujeme, že ste sa dokázali prispôsobiť a pokračovať vo svojom poslaní 

s rovnakým elánom. Nepoľavili ste, hoci výučbu v triedach nahradilo dištančné 

vzdelávanie a s ním spojené všetky úskalia Vašej práce. Boli ste nám k dispozícii 

aj v čase pracovného voľna, chápali ste problémy nás - rodičov, aj starosti a stres 

detí. Tiež ste veľkoryso posudzovali, čo sa objektívne dalo za daných podmienok 

naučiť a zohľadnili ste to i v hodnotení.  

Vďaka moderným technológiám mohlo vzdelávanie našich detí pokračovať, hoci 

v inom režime. Učili sme sa všetci spoločne – učitelia, žiaci, rodičia. Niekedy i na 

vlastných chybách, lebo začiatky sú vždy ťažké. Veď i Albert Einstein povedal: 

„Kto nikdy neurobil chybu, nikdy neskúsil nič nové!“  

Mrzí nás, že náročné obdobie práce v škole nekončí, ba naopak, dostali sme sa do 

ešte ťažšej skúšky. Naše deti majú nových spolužiakov, ktorí v maximálnej miere 

potrebujú Vašu pomoc a podporu. Sme hrdí, že naše deti sú v škole, kde sa môžu 

vzdelávať a rozvíjať svoj potenciál aj účasťou v rôznych súťažiach, projektoch, 

ktoré učitelia naďalej zabezpečujú, aj keď v online priestore. Môžu sa kreatívne 

prejaviť v aktivitách žiackej školskej rady, a tak v nich viete formovať spoločné 

hodnoty a postoje. V konkurencii sú žiaci úspešní a dosahujú výborné 

umiestnenia v mnohých súťažiach, čo im pomáha v ďalšom štúdiu. 



Všetci dobre vieme, že dnes potrebujeme stabilitu, pochopenie, morálne ocenenie 

a povzbudenie. Vzdelávanie je spoločným záväzkom medzi oddanými učiteľmi, 

motivovanými žiakmi a odhodlanými rodičmi. Základom je otvorená 

komunikácia, vzájomná spolupráca a podpora, empatia, pochopenie sa. 

Držme si spoločne palce, veď  všetci sa vzdelávame celý život. 

Aj my sme boli žiakmi, ktorí sedeli v laviciach školy. Rukami učiteľov počas 

školského života prejdú stovky detí a ich osudov. Tvarujú z detí osobnosti 

a pripravujú ich pre život. Učiteľské povolanie je neľahké a veľmi zodpovedné 

poslanie, často nedocenené. 

Za toto všetko  Vám ešte raz srdečne ďakujeme a prajeme pekný Deň učiteľov. 

Ako píšeme tieto riadky, hlavou nám beží pieseň filmu „Pánu učiteľovi z lásky“. 

Dovolíme si na záver  ako poďakovanie citovať slová z tejto piesne, v ktorých je 

obsiahnuté všetko, čo sme za všetkých rodičov chceli povedať... 

Píšem na nebo písmená, 

tomu, kto ma učil dýchať svet, 

tomu, kto ma učil písať hlásky viet, 

pánu učiteľovi z lásky. 

 

Tomu, kto bol tak láskavý, 

kto mi dával toľko múdrych rád, 

a bol k nám vrúcny ako kamarát, 

pánu učiteľovi z lásky. 

 

Za tie hodiny vrúcnych slov, 

mesiac prinesiem a Vám ho dám, 

no najradšej Vám svoje srdce dám, 

pánu učiteľovi z lásky. 
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