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20 rokov ZŠ Gelnica
Septembrová
S letným slnkom na koži
sadnem do lavice,
z tašky na ňu vyložím
nové učebnice.
Urobím si poriadok
v rozjašenej hlave,
lebo ďalší školský rok
začína sa práve.
Emília Búciová

Školský rok 2006/2007
Dva mesiace oddychu,
hier a voľných dní sa skončili a
prišiel september. Pre školopovinné deti je to signál, že začínajú povinnosti a nový školský
rok.
Školský rok 2006/2007 začal pre žiakov Základnej školy Grundschule v Gelnici v pondelok 4. septembra. Otvorenie
školského roku bolo slávnostné
a výnimočné. Spájalo sa s 20.
výročím vyučovania v budove
na Hlavnej 121 a po mnohých
rokoch sa už všetci žiaci budú
učiť v jednej budove školy.
Prípravy na otvorenie školského roku začali už dávno. Žiaci pod vedením svojich učiteľov
pripravovali kultúrny program,
rôzne výrobky a výtvarné práce,
ktorými vyzdobili školu a mesto.
Nový školský rok otvorila

svojím príhovorom riaditeľka
školy Mgr. Anna Hudáková. Privítala milých hostí pani primátorku Annu Nemčíkovú, pána
zástupcu primátorky Dušana
Drajnu a bývalých učiteľov ZŠ v
Gelnici.
Pani riaditeľka všetkým
žiakom popriala veľa síl a úspechov v škole a osobne privítala
malých prváčikov, pre ktorých
bol tento deň plný očakávaní. V
ich očkách sa zračila zvedavosť,
odhodlanie a hrdosť, že už budú
"veľkí školáci".
K žiakom a učiteľom sa
prihovorila aj pani primátorka.
Všetkým zaželala úspešný roka
pevné zdravie. Záver patril kultúrnemu vystúpeniu žiakov, ktorí prezentovali svoje schopnosti,
vedomosti i talent. Zaspievali
moderné a ľudové piesne, recitovali po anglicky, nemecky,
rusky a francúzsky. Pohybové
nadanie predviedli malé gymnastky a gymnasti. Potom žiaci
odišli do tried so svojimi triednymi učiteľmi a pozvaní hostia si
prezreli budovu školy. Privítal
ich vyzdobený interiér a všetkých zaujala zriadená historická
trieda, v ktorej spoznávali staré
učebné pomôcky, učebnice, lavice a fotografie.
Čas v prítomnosti milých a
vzácnych ľudí ubieha veľmi
rýchlo, a tak rýchlo a príjemne
skončil aj prvý školský deň..
ZŠ Gelnica

Slávnostný príhovor pani riaditeľky Mgr. Anny Hudákovej

Nedočkaví prváci

Pani primátorka a pán zástupca primátorky

Program ľudový spev, Zuzka Čerňová

Šípová Ruženka, žiaci III.C

Gymnasti 1.- 4. ročník

Prehliadka historickej triedy

