
Naši milí učitelia, 

keď nás rodičia zapisovali na túto školu, každý z nás prežíval najrôznejšie pocity. Hoci sme sem prišli 

hlavne kvôli vzdelaniu, aj keď nám to možno nebudete veriť, táto škola nám dala omnoho viac. Možno 

sme niektorí mali strach, že nezapadneme, že si nenájdeme cestu k učiteľom, že všetky vzťahy budú 

čisto profesionálne. Nemohli sme sa viac mýliť. Stále ďakujeme osudu za to, medzi akými 

výnimočnými pedagógmi sme sa ocitli. Napriek vekovému rozdielu ste boli nielen našimi učiteľmi, ale 

aj priateľmi.  

Práca učiteľov by nikdy nepriniesla také výsledky, aké tu vidíme dnes, keby ste nám nevenovali takú 

obrovskú dávku trpezlivosti, lásky a slov, ktoré sa príjemne i ťažko počúvajú. Vaša profesionálna 

práca z nás spravila lepších študentov. Vaša ochota načúvať nám, to, že ste nám nikdy nezabuchli 

dvere, keď sme vás potrebovali, z nás spravilo lepších ľudí. 

Nechceme sa teraz počas nostalgickej chvíľky tváriť, že vždy všetko bolo úžasné a jednoduché. 

Nebolo. Prežili sme aj množstvo náročných chvíľ. A v tom sú naši učitelia výnimoční – keď videli, že 

niekto z nás prežíva niečo ťažké, nikdy nad tým nemávli rukou. Vždy prišli, porozprávali sa, boli našimi 

rodičmi i priateľmi v čase, keď sme ich nemali pri sebe. Ako dospievajúce individuality sme neraz cítili 

nie vždy oprávnenú krivdu, čo vyústilo k nejednej hádke počas týchto piatich rokov. Veríme však, že 

každá prekonaná prekážka bude schodom, ktorý nám pomôže na ceste vyššie. A každá chyba, ktorú 

si ako teraz už dospelí mladí ľudia priznáme, nás posúva ako ľudské bytosti. Pamätajme na múdre 

slová Jacka Kerouaca: „Život je posvätný a každá chvíľa v ňom je vzácna.“ Pretože napriek mračnám, 

búrkam a tornádam vždy nakoniec vyjde slnko. 

Ďakujeme Vám, drahí učitelia, že ste nás spravili takými, akí sme. Ďakujeme za všetky milé slová, za 

všetky pokarhania. Za úžasné spoločné zážitky, za chvíle, kedy ste nás prinútili zamyslieť sa nad 

naším prístupom a nad našim konaním. Ďakujeme, že ste boli našimi rodičmi, priateľ 

Ej nejako sa to seklo. 

priateľmi, vzormi, influencermi, kariérnymi poradcami a psychológmi. Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť 

našimi učiteľmi. Že ste si za vaše povolanie zvolili pomáhať neskúseným mladým ľuďom nájsť cestu 

životom, ktorý býva často spletitý. Sľubujeme, že vás nesklameme a že neoľutujete všetok čas, úsilie 

a dôveru, ktoré do nás vkladáte. Ďakujeme, že ste. 

 

Naša najmilšia Mirka,  

angličtinou ste nás trápili 

a vďaka tomu sme aj zmaturovali. 

Vždy ste nám boli oporou, 

stali ste sa našou druhou mamou. 

Váš smiech sa vždy niesol chodbou 

a tým ste každého obdarovali dobrou náladou. 

Pred písomkou sme sa vždy triasli, 

po nej sa zasa od zúfalstva smiali. 

Hádam na nás budete len s láskou spomínať 

a úsmev sa vám bude na perách zjavovať. 

Všetky výlety sme v zdraví prežili 

A ani sekundu sme nepremárnili 

Týmto vám všetci veľmi ďakujeme, 

Čoskoro sa opäť uvidíme. 

 

Pani riaditeľka, síce sme spolu veľa času nestrávili, 

no pod dohľadom ste nás všetkých vždy mávali. 

Našu školu posúvate stále vyššie 

a váš úsmev znamenal, že je to stále lepšie. 

Týmto sa s vami lúčime  

a za všetko vám vďačíme. 

 



Milá Saška, vražednými pohľadmi ste nás prepichovali, 

keď sme do našich rúk mobily chytali, 

mľaskanie bolo vždy zakázané, 

no občas to bolo neukontrolovateľné. 

Koféin vždy na vás dobre pôsobil, 

tak sme vás v tom podporovali. 

Šaty a rúž boli znakom, 

že zlá nálada ide bokom. 

Iba raz sme povedali, že vás je zle počuť, 

odvtedy len na jedno ucho bolo čuť. 

Aj vám za všetko ďakujeme, 

všetky rovnice už ovládame. 

Už vieme koľko stojí 120 melónov, 

aj ako vypočítať veľkosť pozemkov. 

Vďaka vám nás vo svete neokradnú, 

žiadnymi chybnými počtami neoklamú. 

Neučili ste nás iba počítať, 

ale aj vlastné telo spoznávať. 

 

Veselý učiteľ z dedinky malej, 

za domom krásna jabloňová alej 

Kedysi vraj vedel tenis hrávať, 

musel v tom Maďarsku ako tréner zarábať. 

Potom však prišiel zlom v živote jeho, 

to je náš učiteľ z Veselého. 

Dal sa on na výšku dejiny študovať, 

aby deťom mohol vedomosti posúvať. 

Samozrejme, aj telocvik učí, 

pri stovke pri ňom každý žiak fučí. 

Pivko s kamarátmi pri futbale má rád, 

až teraz viem, aký mi bol dobrý kamarát. 

Detičky má 2 a múdru ženu, 

jeho život je k závideniu. 

Daj mi ten mobil, lebo ti ho zjem, 

toto mojim deťom nikdy nepoviem 

Na každé majstrovstvá on ide, 

majú to s bratom asi v rodine. 

Najviac pamätné sú jeho šľapky, 

pohľad na krásne nohy, jak sa patrí. 

Mačku aj kocúra chová, 

kocúr sa vraj FOFINKO volá. 

Za celú 5.BA vám ďakujem za tých 5 rokov, 

A držíme palce do vašich životných krokov. 

 

Pani Reháková 

Snažili ste sa s nami dohnať, čo sa nedalo, 

za to sme vám dodnes vďační nemálo. 

Hoci som z nemčiny maturovať nechcela, 

odnášam si z našich hodín veľa. 

Aj malé kroky sú predsa kroky, 

stihli sme, čo sa dalo za dva roky. 

Aj preto než zo školy odídem, 

chcem zaželať viel Glück auf Wiedersehen, 

pevné zdravie, snaživých študentov, 

a naplnenie všetkých vašich snov. 

 



Pán Janoťák 

Museli ste mať nervy jak Henrich na Thomasa Becketa 

keď na vás celá trieda hľadela jak vymletá. 

Záujem nulový, slovná zásoba zanedbaná. 

V triede 212 to bývali ťažké rána. 

Maturitu sme však mali bez stresu, 

berte to ako známku progresu. 

Podelili ste sa s nami o kvalitnú filmotéku, 

a pretrpeli blbé vtipy - zaslúžite dovolenku na vidieku. 

Teraz síce odchádzame, no nezúfajte - 

možno sa raz uvidíme v legendárnom Kuvajte... 

 

Milá pani profesorka Bobáňová, aj keď sme na hodiny ruštiny všetci nechodili, po rusky gavariť sme sa 

naučili. 

Vaša obľúbená fráza "Budeš to vedieť aj o polnoci, " nás sprevádzala všetkými hodinami. 

Básničky a azbuku ľavou zadnou zvládame, po hodinách s vami sa vysokoškolského učiva vôbec 

nebojíme. 

Aj keď sa na hlavu postavíme a ušami odrážať sa budeme, vaše vedomosti nikdy nepreskočíme. 

Za vašu trpezlivosť ďakujeme a v našich srdiečkach Vás navždy nosiť budeme. 

 

Pani Puváková 

Nikdy sa nebála spraviť krok navyše, 

vo výchovnom procese dala človeka najvyššie. 

Nebála sa skrotiť si väčšiu bandu, 

na hodinách sme si vždy užili srandu. 

Viac než na druhy viet a typy slovníkov 

si pamätám na dvoch teplých básnikov. 

Človek vraj viac mimo školy zažije, 

Ďakujem za spoločné akcie. 

A ak sa vám zacnie po našej skupinke, 

spravíme čurbes na Katarínke. 

 

Pán Stankovič 

Lokálny racionálny negativista. 

mnohí sa desia, aký test chystá. 

Vyžadoval odpovede, kontroloval notesy, 

no aj tak ma najviac desí jeho veta "hoďte si." 

Vraví si fluidný - možno preto, že sa necháva formovať? 

Vie, že pred názorom sa treba najprv informovať. 

Na jeho hodinách to vždy žije 

(pod žije rozumejte plodné diskusie). 

Nastal čas na zbohom, hoc len po ročníku: 

Lok'tar Ogar, válečníku! 

 

Správy sledujeme, politické články čítame. 

Nikdy sa nevieme dočkať občianskej náuky, 

keď sa našej Táničky zas niečo nové spýtame. 

Vždy odľahčíme spoločne tie neľahké muky, 

čo nám spôsobuje (v našich srdciach navždy) kapitán. 

Memečka dvakrát týždenne cez veľkú prestávku, 

ako aj seriózne diskusie o zmysle života. 

Keď preberieme spoločenskú morálku, 

Tánička dokáže, že jej nechýba ochota, 

pomôcť, poradiť i mimo spoločenských vied. 

Jej úsmev zahreje, hoc sa na vás valí celý svet. 



 

Diazotačná reakcia s kyselinou, 

nasleduje kopulácia s naftolom a máme azofarbivo. 

S našou úžasnou Andrejkou Michálkovou 

vieme experimentovať v labáku šťastlivo. 

Motivácia tejto superžene nechýba, 

do všetkých študentských výmyslov sa púšťa. 

A keď si myslíte, že v lete sa škole vyhýba, 

verte, že s Pánskou zas niečo v labáku lúštia. 

Svojim prístupom vždy dokáže, aká je chémia skvelá. 

A keď sa na nás usmeje, aj periodická tabuľka žiari celá. 

 

Pani profesorka Keriová 

V tom našom Vrbovom býva jedna pani učiteľka, 

čo anglickej literatúry je najlepšia hostiteľka. 

Nie je však majstrom iba v tomto obore, 

je z Liptova, to počuť i v hovore. 

Rôznymi testami našu triedu mučila, 

teraz sme však pochopili, že nás do života učila. 

Najdrobnejšej, no s najväčším srdcom. 

Chceme sa poďakovať za všetko toto! 

Bez Vás by to nebolo ono, 

Shakespeare, Dickens stáli za to! 

Snáď sa ešte stretneme, prehodíme dáke slovo 

o tom ako nám na Vašich hodinách fajnovo bolo! 

 

Pani učiteľka Motyčková - naša krstná mama 

Tejto pani profesorky je tu na tejto škole škoda, 

v banke, či poisťovni by to bola väčšia pohoda. 

Všetky triedy pred nami s ľahkosťou zvládala, 

to len tá naša jej pri vytvorení firmy spávať nedala 

Nakoniec sme spolu všetko zvládli, 

možno z nás budú aj delegáti. 

Nie, že by len ekonomiku vedela, 

ona ešte aj gramatické hodiny s nami prebdela! 

Za to všetko jej zo srdca ďakujeme, 

a nech sa nebojí, letters už písať vieme! 

 


