
 30. června 2020 

 

Ahoj školo, 

 

píšeme Ti, protože už Tě zanedlouho nebudeme moci navštěvovat. Uteklo to jako 

voda, a i když jsme na Tebe občas nadávali, budeš nám chybět. Byli jsme v Tobě 

devět let, což je víc než polovina našeho dosavadního života, a každý den byl něčím 

zajímavý. 

 

Začátek školní docházky jsme brali jako hru, a ne jako povinnost. Prakticky každý 

den byla zábava. Učení nás bavilo. Povinnost přišla od třetí třídy, kdy jsi nebyla 

jenom hra, ale i bojiště o známky. První stupeň máme v mlze, občas nějaká 

vzpomínka problýskne: např. „Zombie střilda". Tuto hru jsme hráli skoro pořád. 

 

Na startu druhého stupně jsme cítili lehkou změnu. Změnu v systému, stylu učení 

a přístupu k žákům. Uvědomovali jsme si také, že škola je potřeba do života. Učit se 

na testy nám radost nečinilo, ale i tak jsme se do Tebe těšili na kamarády, přestávky, 

a hlavně na zážitky.  

 

Nejlepší zážitky byly spojeny s výlety a školními akcemi. Nejoblíbenější vzpomínky 

máme z dlouhých jízd autobusem. Příležitost vymýšlet vtipy se naskytla nejen 

v autobuse, ale i večer, když jsme někde přespávali. Nelze zapomenout na výlet do 

Polska, Německa, na lyžařský zájezd, taneční … a na poznávací zájezd do Londýna. 

To byl vůbec nejlepší týden za celých devět let! 

 

Zážitků ve škole bylo nespočetně mnoho. Byly krásné, zábavné, nezapomenutelné, 

ale některé i rozporuplné. Mezi ty patřilo letošní oznámení o zrušení přítomnosti žáků 

ve škole (Covid-19). Přišli jsme tak o osobní kontakt se spolužáky a „popříjmačkové“ 

akce. Na druhou stranu odpadly všechny stresy z písemek. Zjistili jsem, že takhle na 

dálku to učení není vůbec špatné. Ještě pět minut před on-line hodinou jsme klidně 

leželi v pyžamu v posteli a celý den jsme si rozvrhli podle sebe.  

 

Přijde nám to celkem nedávno, když jsme do Tebe nastoupili jako malí prvňáčci, kteří 

si dělali největší starosti s tím, aby „zapadli“. A stalo se tak? Asi ano. Přestože naše 

třída nebyla vzorový příklad „správného“ kolektivu, stala se na dlouhou dobu součástí 

našich životů. A navíc, byli jsme alespoň unikát, ne? Rozhodně jsme se nenudili. 

Drama bylo každý rok minimálně jednou. Za naše křehké vztahy nemohl nikdo. 

Každý má jinou povahu a záliby. 

 

Školo, jsi názorným příkladem toho, jak čas rychle utíká a jak se věci nebo lidé 

dokáží měnit. Pamatujeme si, když jsme byli v 6. třídě, že jsme tehdejší deváťáky 

vnímali skoro jako dospělé, jako někoho, kdo má jít za chvíli do práce. Dnes jsme na 

jejich místě, a ani by nás nenapadlo, že to bude tak rychle.  

 



A tak Ti přejeme, aby další ročníky byly stejně úžasné jako ten náš, protože 

s takovými dětmi se nikdy nudit nebudeš. Děkujeme, že jsi nás vždy schovala před 

deštěm a zároveň jsi v nás dokázala vyvolat bouři. Děkujeme našim učitelům za to, 

co nás naučili, a paním učitelkám třídním za to, že se o nás obětavě staraly.  

 

Až se k Tobě vrátí děti po prázdninách, už tam nebudeme. Neboj se, určitě ještě 

zavítáme na návštěvu. A když ne, tak Ti zamáváme z autobusu. Tak hlavně neplač, 

život jde dál. 

 

 Tvoje 9.A v čele s paní učitelkou třídní Markétou Kernstockovou 


