


Naša triedna pani učiteľka Andrea Rabčanová

Milí áčkari, milá moja trieda, Stojíte na pomyselnom prahu dospelosti, ktorý 

Vás oddeľuje od bezstarostných detských čias plných zážitkov, hier, 

bláznovstiev a pohody. Som rada, že veľa z toho ste mohli zažiť aj na našej 

škole. Ako zvedaví prváčikovia ste vstúpili do dôležitej etapy Vášho života, kde 

na Vás čakalo množstvo poznatkov a informácií, s ktorými ste sa úspešne 

popasovali, keďže ste došli do finále a opúšťate našu školu ako deviataci.

Ako triedna učiteľka sa Vám chcem poďakovať za úžasných 5 rokov, ktoré 

som s Vami strávila. Nebolo to vždy ľahké ukočírovať “tlupu pubertiakov”,ale

ako pedagóg som sa snažila pochopiť a rešpektovať jedinečnosť a 

neopakovateľnosť každého z Vás. Obdobie dospievania je už raz také, nie vždy 

so všetkým súhlasíte, nie vždy všetko hneď pochopíte…

Myslím si, že ste sa od piateho ročníka posunuli smerom k lepšiemu. Stali ste 

sa tolerantnými, chápavými, nápomocnými. Dokázali ste bez väčších problémov 

prijať nových spolužiakov, rovnako ste tolerovali bláznovstvá iných, hoc aj s 

prekrútenými očami. Tak ako ste sa blížili do finále, tak tým viac sa z Vás 

sformovali osobnosti, mladí ľudia s vlastným názorom a pohľadom na svet. 

Dokázali ste čeliť výzvam ,akými je napr. súčasná pandémia. Uvedomili ste si 

dôležitosť vzdelania aj v ťažkých časoch. Chceli ste, túžili ste, verili ste, 

očakávali ste, urobili ste...to je všetko investícia do úspešnej budúcnosti, ktorá 

na Vás čaká. Bola som triednou šikovných detí a som nesmierne hrdá, že som 

mala tú česť s Vami spolupracovať. Želám Vám veľa šťastia a úspechov, nech 

v živote nájdete to, čo hľadáte a po čom túžite. Na záver len toľko:

„Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov.“

TAK NEZABUDNITE SNÍVAŤ!



Mercedes Clare Dúžeková

Klára

Záujmy : Kreslenie, hra na klavír, tanec, knihy

Škola : Bilingválne gymnázium Tomáša 

Ružičku, Francúzska sekcia



Tomáš Fujdiak

Tomino

Záujmy : Trávenie času na telefóne

Škola : Spojená škola Kysucké Nové Mesto



Nikola Gajdošová

Nika

Záujmy : Cvičenie, meditácia, yóga

Škola: Bilingválne gymnázium Tomáša 

Ružičku, Francúzska sekcia



Veronika Hlávková

Veva

Záujmy : Pozeranie animovaných seriálov

Škola: Bilingválna obchodná Veľká Okružná



Katarína Janíčková

Katka

Záujmy : kreslenie, tanec, hra na pílu, volejbal

Škola:Gymnázium Veľká Okružná 



Matúš Jurák

Matúško

Záujmy : Hokejbal, behanie

Škola: Dopravná Akadémia, autotronik



Bibiána Kollárová

Biba

Záujmy : Tanec, pečenie, astrológia

Škola : Masmediálne a informačné systémy 

Bratislava, masmediálne štúdiá



Adam Kostík

Kosťo

Záujmy : hranie počítačových hier

Škola: Stredná priemyselná škola stavebná, 

geodezia



Jakub Lupták

Kubo

Záujmy : nič

Škola: OAVOZA



Samuel Malec

Samo

Záujmy : Chodenie po vonku

Škola: Dopravná akadémia



Juraj Mikulka

JURAJ

Záujmy : Jazdenie na kolobežke, jedenie, spánok

Škola: Bilingválna obchodná Veľká Okružná



Samuel Neuman

Samko

Záujmy : Hádzaná, Basketbal

Škola: Gymnázium Hlinská



Adam Sabol

Adam

Záujmy : Florbal

Škola : Gymnázium Veľká Okružná 



Lucia Salajová

Lulu

Záujmy : Pozeranie seriálov, make up, kreslenie

Škola: Spojená škola, kozmetik



Sophia Stancová

Sophia

Záujmy : Hranie hier na telefóne, pečenie

Škola: Hotelová akadémia, cukrárka



Bronislav Škrivánek

Bronči

Záujmy : Pingpong, hranie hier na mobile

Škola: Súkromná Saleziáni, IT



Sofia Šmihovská

Sofia

Záujmy : basketbal, volejbal

Škola : Gymnázium Hlinská



Kristína Švelková

Kika
Záujmy : Čítanie kníh, judo, kriminálne prípady

Škola : Gymnázium Hlinská



Michaela Vyletelová

Miza
Záujmy : Jazdenie na skateboarde, minecraft, 

počúvanie hudby

Škola: Spojená škola Hlavná Bytčica, 

informačné systémy a služby



Naše spoločné momenty









Prišiel som, videl 
som, stačilo mi ...


