
 30. června 2020 

 

Ahoj školo, 

 

a je to tady! Loučení. Rok se s rokem sešel a my jsme před chvílí dostali poslední vysvědčení 

na této základní škole. Strávili jsme s Tebou krásných devět let. To, co jsme zde prožili, snad 

ani nejde popsat slovy. Člověk by ani neřekl, co všechno se dá za devět let naučit, poznat 

a prozkoumat. Za malý okamžik Tě budeme muset opustit a vyměnit za jinou školu. Ač 

neradi. 

 

Už od malička jsme chodili kolem tebe, ukazovali na tebe malinkým prstíkem a říkali: „Mami! 

Tati! Sem, do té školy, budu chodit!“ Tak moc jsme se na Tebe těšili. 

 

Pamatujeme si na první školní den v roce 2011. Tehdy nám pan ředitel na školním hřišti 

podal ruku a popřál hodně zdaru. V ten den nás ani nenapadlo, jak rychle všechno uteče. 

Nejdříve pro nás existovaly pouze školičky a na Tvoji velkou budovu jsme ani nepomysleli. 

První dva roky byly takový poklidný přechod z mateřské školy do základního vzdělání. Dva 

roky uběhly jako voda a už jsme byli ve Tvé velké budově. Tady nastala změna, protože už 

nám nezvonila paní učitelka malým zvonečkem jako na školičkách, ale neústupný zvonek na 

chodbě. Pak přišla šestá třída a náš školní život se otočil o 180 stupňů. Každá hodina v jiné 

učebně, na každou hodinu jiný učitel, noví spolužáci, nové předměty. Na čerstvého šesťáka 

příliš mnoho změn. Za dva měsíce se ale vše sžilo. Na druhém stupni všichni pochopili, že už 

musí máknout každý sám a že zatím nebyla vynalezena tobolka s vědomostmi. 

 

Naše třída se od začátku první třídy výrazně změnila. Nejvíce spolužáku odešlo v páté třídě, 

ale zato jich v šesté třídě hodně přibylo. Nejlepší kolektiv se z nás stal až tak v osmé třídě. 

Před osmou třídou jsme nebyli pomalu ani třída, ale místnost a v ní několik malých skupinek. 

Osmá třída byla takový zlom a my se začali potkávat i mimo školu. Stali se z nás kamarádi. 

Nyní je náš kolektiv fakt super. Nikdy není nuda, vždycky se něco děje. Za tyto nejkrásnější 

roky vděčíme naší úžasné třídní, která pro nás byla druhou maminkou. 

 

Zážitků, které jsme prožili za těch devět let, je neskutečně mnoho. Každý výlet byl něčím 

výjimečný, ať už to byly výlety naučné, sportovní nebo výlety s třídní učitelkou. Na ty 

vzpomínáme nejraději. 

 

Například výlet v 7.třídě: Chodili jsme na túry (poznávali krásy Adršpachu) a večer v chatkách 

jsme si až do pozdních hodin povídali, všechno bylo najednou tak jednoduché 

a bezstarostné. Díky výletu v 8. třídě jsme zvládli „adrenalinové“ aktivity, o kterých jsme si 

mysleli, že je nikdy pro jejich obtížnost ani nezkusíme. 

 



Mezi Tvé nejkrásnější akce patří bezpochyby poznávací zájezd do Anglie. Týden u hostitelské 

rodiny v Portsmouth byl vážně nezapomenutelný. Také lyžák v sedmé třídě byl jedním 

slovem úžasný. 

 

Samozřejmě jsme ve škole prožili i mnoho jiných pozitivních zážitků, překvapivě většinou 

spojených s přestávkami a volnými hodinami😊. 

 

Hned na začátku devítky jsme si plánovali, co všechno podnikneme, až bude po přijímacích 

zkouškách. V tomto nám udělal čáru přes rozpočet COVID-19, který způsobil, že nám Tě 

zavřeli a přijímačky se odložily na dobu neurčitou. Přijímačky už teď máme všichni za sebou, 

ale mrzí nás, že jsme neprožili tu nejhezčí část deváté třídy, tu po přijímacích zkouškách. Už 

s tím ale nic neuděláme, přesto musíme zkonstatovat, že jsme si čas na základní škole 

skutečně užili. 

 

Školo, máš skvělý učitelský sbor a šikovného pana ředitele. Za tu dobu, co jsme tě 

navštěvovali, se s tebou událo tolik pozitivních změn. Přejeme Ti, aby se v Tobě měly budoucí 

generace tak dobře, jako jsme se měli my. Děkujeme za krásných devět let. 

 

Tvoje 9. B v čele s paní učitelkou třídní Petrou Frankovou 


