
 Vážená paní ředitelko, vážení rodiče, drazí učitelé, milí žáci! 

Devět let na základní škole uplynulo jako voda a nám nezbývá nic jiného, 

než se rozloučit. V první třídě jsme se naučili číst, psát, počítat, ale také 

plno dalších věcí. Někteří chodili do jiných skupin v cizích jazycích a tak 

jsme se příliš neviděli. V páté třídě jsme se museli rozdělit do 

matematických, sportovních a tříd bez zaměření. 

Na druhém stupni se pro nás spousta věcí změnila, poznávali jsme nové 

učitele a třeba taky to, že se musíme více učit a připravovat se do hodin. 

Patřili jsme k ukázněné třídě, takže s námi nebylo tolik starostí. I přesto, že 

jsme nebyli všichni kamarádi, tak na různých výletech, či na lyžáku jsme si 

to vždy společně užili. 

Každý rok už od začátku jsme se opět těšili na prázdniny. Ale když jsme 

přišli do deváté třídy, vše se změnilo. Všichni si uvědomili, že nebude 

lehké se rozloučit se všemi, které jsme poznali za naše strávené léta ve 

škole. Ještě v prvním pololetí devítky jsme všichni pilovali naše známky. 

Pak přišlo na přijímačky ze kterých byl snad každý vynervovaný. Jenže 

tento rok jsme měli dva pokusy, takže to nebylo tak hrozné a každý se 

mohl na druhý pokus více naučit, co potřeboval. Všichni jsme se nakonec 

někam dostali. 

Po přijímačkách nám zbývalo už jenom málo dní, a tak jsme si je chtěli 

pořádně užít. Čekal nás školní výlet, na který jsme se všichni moc těšili a 

také jsme si to na něm užili. Zažili jsme spolu spoustu legrace a doufám, že 

se spolu znovu všichni potkáme. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří nás učili od 1. – 

do 5. třídy i těm, kteří nás skvěle připravili na přijímací zkoušky. Děkujeme 

i za to, že si z této školy odnášíme tolik vědomostí. Poděkování také 

hlavně patří naší paní třídní učitelce Aleně Pekařové, která to s námi 

myslela dobře, starala se o nás a hlavně to s námi vydržela. 

Chtěli bychom se s Vámi rozloučit a poděkovat za společné prožití školních 

roků. 

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám krásné prázdniny a mnoho úspěchů 

v dalším školním roce. 


