Závěrečná slohová práce 9. B – Proslov
Milí učitelé, žáci a rodiče.
Chtěla bych vás srdečně za celou třídu 9. B přivítat na slavnostním předávání našeho vysvědčení
a zároveň na našem posledním dni na této základní škole.
Rok se s rokem sešel a my tu stejně jako před devíti lety nervózně stojíme, čekající, co se stane dále. Nikdy
nezapomenu na první školní den, když jsme stáli na školním hřišti a postupně se poznávali. Většina z nás se
znala z mateřských škol, ale bohužel naše přátelství nevydržela věčně. Plno dětí odešlo, ale spoustu jich přišlo.
Pokud bych měla zalovit v paměti, tak první, kdo na mě vyskočí je Matěj Jahodář. Největší vzpomínka, která
mně a určitě každému z této budovy utkvěla v hlavě je, když si Matěj rozsekl hlavu, nebo rozbité okno, jehož
střepy zůstaly v Terky čele, ale to byly ty horší vzpomínky. Školy v přírodě, patří celkově k mé nejlepší
vzpomínce. Diskotéky, týmové hry, vodní hrátky a celodenní výlety? Na to i přes těch pět let nemůžu
zapomenout a doufám, že nikdy nezapomenu. Na druhém stupni nám, už bohužel školy v přírodě skončily, ale
začala nám éra výletů. Nejlépe si vybavuji cesty autobusem, ty jsou nezapomenutelné, ale jeden z našich
největších zážitků jsou určitě návštěvy muzikálů v Praze. Myslím si, že ty jsme si všichni určitě užili, zároveň
jsme měli například jednu až dvou hodinové rozchody, při kterých jsme navštěvovali nákupní centra, ve
kterých jsme si užili nejvíce srandy, a hlavně jsme paní učitelce neudělali ostudu.
Když už jsme u naší paní učitelky, za těch pět let, co jí máme je naší třídní učitelkou nejdéle a moc si jí
vážíme, za nikoho jiného bychom jí nevyměnili. Díky ní jsme prožili tolik zážitků a nikdy nás nezklamala, ve
všem ji můžeme věřit a se vším se jí můžeme svěřit. Její hlášky jsou legendární, první, na kterou si každý určitě
vzpomene je „umírejte potichu“ nebo „smutný příběh“. Je jich
o hodně víc, ale na dvě á čtyřky, by se mi určitě nevešly, také nesmím zapomenout na naší paní asistentku,
která našemu spolužákovi Lukáškovi, skvěle pomáhá a nám všem také, moc si jí proto vážíme. Určitě zde také
nesmíme zapomenout zmínit paní
učitelku Krčmářovou a paní
učitelku Urbanovou, které nás obě
dvě měli na prvním stupni. Máme
s nimi krásné vzpomínky, proto
jim také chceme poděkovat.
Od dnešního dne budeme na
svou základní školu vzpomínat. Na
to co se nám podařilo, co se nám
zase naopak nevydařilo, na
kamarádství, na první školní lásky
a hlavně na Vás učitele. Náš vztah
s učiteli je velmi pestrý,
s některými předměty válčíme, ale
myslíme si, že se vždycky za těch
pár měsíců poznáme a vše jde
potom jako po másle. Tímto
bychom Vám všem chtěli
poděkovat, tento a minulý rok
nebyl pro nás všechny velmi
lehký, ale myslíme si, že jsme to
všichni zvládli na jedničku. Tento rok nás deváté ročníky čekalo jedno úskalí a tím jsou přijímací zkoušky, na
které jste nám perfektně připravili a také jsme je všichni zvládli, samozřejmě jsme všichni nervózní nastoupit
do nového prostředí, ale jak se říká „něco hezkého končí, ale něco nového začíná“.
Doufáme, že se po naší škole neprocházíme naposledy. Ještě jednou vám všem chceme poděkovat, moc si vás
vážíme. Strávili jsme zde devět let našeho života a za nic bychom je nevyměnili. Budete nám všem moc chybět
a slibte nám, že si na nás alespoň jednou do měsíce vzpomenete. Děkujeme za pozornost, s přáním hezkého dne
Vaše 9. B.
Simona Folová – 9. B

Proslov – Daniel Havel, 9. B
Vážení učitelé, vážení rodiče a
milí spolužáci.
Devět let na naší škole, které jsme
společně trávili, nám uteklo jako voda.
Vzpomínáme na naše první setkání na
školním hřišti, kdy jsme se těšili na to,
jak poprvé usedneme do školních lavic
a poznáme naší první paní učitelku.
Těšili jsme se na první domácí úkoly a
plnili je zodpovědně a s chutí. Velkou
motivací byly nekonečné pochvaly od
paní učitelky Krčmářové, po celé tři
roky. Na jeden rok jsme “vyfasovali”
paní učitelku Urbanovou. Rychle jsme
si na ni zvykli. Již od páté třídy nás
doprovází paní učitelka Kratochvílová
(“Kraťaska”), je to nejlepší třídní, jakou
jsme si mohli přát. Zná nás velmi dobře,
řeší s námi naše starosti, má k nám
blízko a dovedla nás k přijímacím
zkouškám.
Vážíme si dobrých vztahů ve
třídě, nejen mezi námi spolužáky, ale
také mezi pedagogy a jejich asistenty.
Chtěli bychom poděkovat především
všem učitelům za jejich přístup k nám a
za jejich trpělivost. Dnes si již
uvědomujeme, jak nelehké a
zodpovědné poslání mají.
U nás na škole je vždy čisto,
udržuje se pořádek a paní uklízečky
mívají “nervy ze železa” aby vše bylo, jak má být. Víme moc dobře, že to s námi často neměli lehké. Velké
poděkování každé z Vás.
K zaměstnancům školy patří i paní kuchařky, i těm děkujeme.
Milí rodiče a prarodiče, nyní je řada na nás, pomalu Vám vracet
to všechno dobré, co jste nám obětovali a dali do budoucího života.

Můj názor na školství
Takže jelikož jsem před chvilkou zjistila, že se 10.5 vracíme
do škol, tak mám teď jakoby trochu depresi no. Můj názor na
tuto situaci se školou je takový, že už bych do škol dala jen
ty, co dělají příjímací zkoušky nebo maturitu a prvňáky,
protože si myslím, že když se teď do škol pustí všichni, tak se
ta situace akorát znova zhorší. I pro žáky to teď bude asi dost
nával (nebo aspoň na mě) protože každý den budeme mít
určitě minimálně 3 testy i třeba ze čtyř měsíců starých látek a
prostě furt bereme nové a nové učivo a ne všechno jsem

pochopila a třeba 4 měsíce starou
látku si někdy nepamatuji, takže si
jí budu muset znova zopakovat a
např. budeme psát v jeden den
z matiky češtiny zemáku a chemie
a prostě já se to všechno nezvládnu
naučit a zapamatovat si to a ještě
když ty testy budou neplánované a
ještě budu mít stres z toho, a
jelikož jsem většinu lidí cca rok
neviděla, tak se jich budu stydět a
za ty 2 měsíce si prostě ještě
naženu špatné známky a jak jsem si
psala nebo povídala s pár lidmi, tak
nejsem jediná, co nad tím takto
přemýšlí a i jak jste se na hodině
ptala, že kdo chce do školy a
odpovědělo vám tak 5 lidí, tak si
myslím, že si o tom hodně lidí
myslí to co já a to nemluvím o
takových těch problémech že
nemáme, co na sebe nebo že
budeme muset vstávat v 7 někdo
třeba ještě dřív nebo každý ráno
vstát a prostě muset se zvednout a
jít se připravit a prostě ještě před
osmou muset vyjít ven a jít do
školy, a prostě takové věci. Zkrátka
podle mě je to nesmysl, zhorší se
situace, několik lidí si nažene
špatné známky, každý den se
budeme muset testovat, takže se za to utratí strašně moc peněz a celkově to bude finančně
náročné, a je tam riziko lidí, co mají nějaké potíže a nakazí se tak pak se jim může něco stát, a
to stačí, aby to do školy přitáhl jeden člověk a chytí to prostě hodně lidí. Dobře, možná
přeháním, ale je to můj názor a myslím si, že je to hloupost teď pouštět všechny do škol. A
znám hodně lidí komu ta distanční výuka vyhovuje a co my víme, jak dlouho to zas vydrží, jak
je to rotačně, tak třeba se 2x prostřídáme a zase se to zavřou. Prostě já vím, že s tím nic
neudělám a prostě tam budu muset jít, ale moc s tím nesouhlasím no… Ale tak co si budeme,
jestli ještě tento rok pojedeme na nějaký školní výlez, tak to asi bude fajn, i když ve třídě úplně
nejlepší kolektiv nemáme, tak s pár lidmi se tam bavím. A četla jsem, že nám chtějí zkrátit
prázdniny, což je taky další nesmysl, teď si představte, že vám ve třídě sedí 20 dětí s rouškou na
puse, nemůžou dýchat, protože je venku 36 stupňů a ještě se všichni potí, takže by to v té třídě
strašně smrdělo a v tom vedru se ještě snažit se soustředit prostě blbost. Jakože, nevím, jak to
vnímají učitelé, ale toto je prostě můj názor no.
To je asi z mého pohledu vše.
Omlouvám se, jestli to moc nedává smysl :D
Vendula Zetková, 8. C

PROSLOV – Nella
Myslikovjanová, 9.
B
Milí učitelé,
spolužáci,
kamarádi, paní
kuchařky, paní
uklízečky, paní
ředitelko,
chtěli
bychom vás tady
přivítat a
poděkovat za vše,
co jste pro nás
udělali. Děkujeme!
Děkujeme paním
kuchařkám za
dobré jídlo.
Děkujeme paním
uklízečkám za
čistou školu.
Děkujeme paní ředitelce za dobrý chod školy.
Děkujeme všem učitelům a učitelkám za vědomosti, které jste nám dali a naučili. Tento den končí naše cesta na
této škole. Naše cesty se rozjedou, ale já doufám, že se zase někdy společně shledáme. Devět let nám uteklo
jako voda. Čas neuvěřitelně letí.
Na této škole jsme měli tři třídní učitelky. Jako první
nás doprovázela paní učitelka Romana Krčmářová. Měli
jsme ji všichni moc rádi, stále ji máme moc rádi. Poté jsme
na jeden rok dostali paní učitelku Lucii Urbanovou. Paní
učitelka je moc hodná a milá. A až do dnes nás doprovází
naše milovaná třídní učitelka Petra Kratochvílová. Jsme za
ni vážně vděční, jelikož je hodná, férová, vždy stojí za
námi a podrží nás. Nemůžeme opomenout paní asistentku
Janu Pluhařovou. Je to náš anděl. Vždy nám se vším
pomůže a podpoří. Nezapomenu na to, když jsme
nastupovali do první třídy. Doprovázeli nás deváťáci, kteří
nám darovali plyšového medvídka. Ve škole máme
spoustu pozitivních zážitků. Například škola v přírodě, tam
jsme si to užili. Máme odtamtud příjemné zážitky.
Nemůžu zapomenout na muzikály v Praze, za něž vděčíme
paní učitelce Petře Kratochvílové a Martině Skramušské.
Také nám paní učitelky zařídily plavbu parníkem po
Vltavě. Byly to skvělé momenty! Děkujeme za to, že nám
paní učitelky daly rozchod do obchodního centra v Praze,
kde jsme byli jak v ráji a mohli jsme nakupovat. Ne vždy
to bylo růžové. Občas jsme samozřejmě nebyli v dobré
náladě, ale zvládli jsme to. A i z věcí, kdy jsme na začátku
byli naštvaní, tak z toho vznikla celkem vtipná historka.
Právě tím navazuji na různé přeřeky, vtipy nebo hlášky.
Jako třeba ‘’umírejte potichu’’. Nikdy nezapomenu na to,
jak mi paní ředitelka říkávala: “Kosmetičko“ nebo jak bylo
občas obtížné říct moje příjmení.

Ještě jednou děkujeme všem za vše, co pro nás tady děláte. Pojďme si užít náš poslední den tady. Dnešní
den bych ukončila citátem: „Něco hezkého končí, něco hezkého začíná.“

Návrat do škol
Poslední rok nám všem změnil život
Covid-19. Nikdy by mě nenapadlo, že taková
doba může přijít….. asi nikoho z nás. Nejdřív
jsem byla ráda, že nemusím chodit do školy,
ale dnes už se do ní těším. Trvá to už dlouho.
Je sice hezké, že všechny povinnosti do školy
můžu plnit z pohodlí domova, na druhou
stranu to má i své proti. Přicházíme o osobní
kontakt se spolužáky, učiteli a hodně práce
s navíc námi mají i rodiče… Snad se již
blýská na lepší časy, zatím školu navštěvuje
jen 1. stupeň, ale možná bude co nejdřív
možnost, i pro nás ostatní. Všem se díky
Covidu obrátily životy… obchody jsou
zavřené, zájmové kroužky pro děti, školky,
restaurace, služby, kulturní akce… prostě
skoro všechno. Pomalu začíná rozvolňování a
věřím ve zdárný konec… ale nevím, jestli to
někde bude stejný jako před Covidem.
Nejhorší na tom všem je, kolik si tato nemoc
vzala lidských životů… ani naší rodině se tato
smutná událost nevyhnula.
Nikča Peterková, 8. C

Proslov 9.C
Vážená paní ředitelko, učitelé a spolužáci,
dovolte mi si zavzpomínat na našich společných 9 let. Asi bych zmínila první roky, které se
začaly psát v září 2012, kdy jsme jako malí špunti stáli na školním hřišti a v náruči drželi obrovský kornout plný
dobrot. Tehdy jsme ani jeden z nás netušili, jak významný den se dnes, po devíti letech, bude psát… Datum, při
kterém to všechno končí.
1.září 2012 se nás ujala p. učitelka Ondráčková, která s námi byla celé 3 roky. Už jako malí jsme
byli super třída, která uměla i zlobit. Zažili jsme i fajn turistiky, kdy nám dával p. učitel Rybák zabrat, ale i přes
to jsme se pokaždé těšili!!!!! Mnoho z nás si dokáže vzpomenout i na naši první ŠVP, která se zrealizovala ve
2. třídě. Jelo do Opárna. Dokonce nesmím opomenout i hořící autobus, který jsme zažili cestou z plavání.
Ve 4. třídě převzala žezlo od p. Ondráčkové p. učitelka Skramušská, které za tohle všechno patří
velké díky, protože to s námi vydržela až do konce!! Doprovázela jste nás krásných 6 let !!!Byla
jste naši oporou, při přechodu z prvního stupně na druhý. V 6. třídě jsme se stali napůl dospělými, protože jsme
přestoupili na druhý stupeň, kde to bylo o něco těžší. 7. třídu jsme začali, no jak jinak, něž prasklou žárovkou a
menším požárem. V roce 2019 jsme nastoupili do předposlední fáze základní školy, kterou nám překazil Covid.
Doba locdownu. Doba, která pro všechny byla nová a museli jsme se s tím vypořádat. A píše se září 2020.
Poslední důležitý rok na základní škole. Rok, kdy se naše cesty musejí rozejít. Kartami opět zamíchal Covid,
ale i tak jsme se museli pečlivě připravit na přijímací zkoušky, které jsme všichni zvládli podle možností.
Končí jedna etapa našeho života a za dveřmi nás čeká další. Věřím, že se i nadále budeme scházet, a
proto neříkám sbohem nýbrž na shledanou.

PROSLOV
Vážená paní ředitelko, učitelé,
spolužáci. Sešli jsme se tu, aby
jsme zavzpomínali po celých 9 let
studia, na této škole. Všechno to
začalo v září v roce 2012, kdy jsme
si nesli každý velký kornout plný
sladkostí. Natáhl k nám ruku velký
deváťák a předal nám pomyslné
žezlo v podobě malého plyšového
medvídka. V tento den, se nám
změnil z bezstarostného dětského
života život školáka.Vzpomínáte si
na ten den, kdy jsme poprvé usedli
do lavic ? Všichni jsme se
rozhlíželi a těšili se, až nás naše
nová paní učitelka
Lucie Ondráčková přivítá v novém
školním roce. Ráda bych vám tu
pověděla nějaké ty zážitky, co jsme
zažily s paní učitelkou od 1. do 3.
třídy. Od hořícího autobusu,
prvních lásek ve třídě až po ŠVP,
kde jsme chodili na dlouhé
turistiky, bydleli ve
strašidelných chatkách a diskoték
plných tance, jsme přešli do 4.
třídy, kde jsme opustili paní
učitelku Ondráčkovou a přivítali do
našich životů novou paní
učitelku Martinu
Skramušskou. Celých 6 let nás
provázela a držela s námi
v dobrém i ve zlém. Zážitků máme
taky spousta, například nám ve
třídě vybuchla snad už všechny
světla, návštěvy muzikálů, divadel
a kin nebo naše poslední ŠVP. Bohužel nás začátkem 8. třídy zastihla nepříjemná situace, kdy jsme museli něco
málo kolem roku a půl zůstat doma z důvodu šíření nemoci covidu-19. I přesto všechno jsme se dostali do 9.
třídy, která byla plná překvapením ,dlouho jsme nevěděli zda se ještě uvidíme, neboli jestli se vůbec
uslyšíme jinak než přes teamsy. A i přes všechny tyto překážky, jsme se shledali a užíváme si posledních pár
dnů společně. Tímto bych se s Vámi chtěla rozloučit a poděkovat paní ředitelce, učitelům, paním
asistentkám, vychovatelkám, kuchařkám, uklizečkám a také nesmím opomenout na pana školníka. Všem nám
budete moc chybět a určitě na základní školu budeme vzpomínat rádi. Děkujeme a na viděnou.
Karolína Uhlířová 9.C

Vážený přítomní, co tu s námi můžete být, jsme tu abychom oslavily tento den a poděkovaly všem kteří tu jsou.
Tento den pro ostatní děti znamená úplně normální konec školního roku, a začátek dvouměsíčních prázdnin a

zase začátek nového
školního roku na
základní škole. Ale pro
nás je tento den
významný okamžik, na
který čekáme asi každý.
Na tento den by se
zapomínat nemělo,
ukončujeme totiž
základní školu, ve které
jsme strávily devět let a
vycházíme do světa, ve
kterém na nás čeká nové
poznání nových lidí,
kolektivu, nových
učitelů a spoustu nových
poznatků, které zažijeme
s novými lidmi
nebo novými kamarády,
které potkáme. Ale jsou
tu i zážitky strávené na
základní škole, které jsme zažily ať už byly v dobrém nebo ve špatném. Tyto vzpomínky nám zůstanou napořád
v našich srdcích, na které opravdu, ale opravdu nezapomeneme. Vzpomínky jsou totiž náš celý život, který nás
provází minulostí, kterou jsme zažily a tak by jsme mohly taky trochu zavzpomínat na naše dětské časy
strávené na této škole s úžasnými lidmi ať už to bylo s kamarádi nebo našimi učiteli. Kdyby jsme se vrátily
nazpátek o devět let, kdy bylo prvního září, kdy to vše začalo, a nás čekal první školní rok, na který se každý
z nás těšil, ale i trochu obával, nevěděli jsme co nás čeká, co potkáme a co všechno zažijeme dalších devět na
této škole. Vzpomínám jak jsem stála to první září na školním hřišti a v rukou jsem držela velký kornout plný
sladkostí, a hned vedle mě, a za mnou stály děti , které
jsem neznala, a teď tu se mnou jsou a všichni
jsme skvělý kolektiv, i když se někdy na něčem společně
dohodnou nedokážeme, jak jsme tam tak nervózně a
nadšeně stály, tak k nám najednou přišly starší děti byly to
totiž deváťáci, bála jsem se jich jako všichni
ostatní a potom nám daly něco do ruky, byl to malý
plyšový méďa, vzaly nás za ruce a odvedly někam, kde
jsme to vůbec neznali a nikdy nebyli, vedli nás celou
školou až do nějaké třídy, kde bylo hodně obrázků a byla
barevná, kde jsme se měli posadit do lavic. Byla to naše
třída, ve které jsme strávily dva úžasné roky s paní
učitelkou Nadežnou Kočovou, která nás učila číst, psát a
počítat. Úžasné byly i naše první turistiky, na které jsme
prvně chodily a za to chcem poděkovat panu učitelovi
Milanu Rybákovi, který tam s námi byl, a vždy s ním byla
zábava. Byli tam i jiné krásné chvíle jako naše první
jednička, kterou jsme dostaly do žákovské knížky a spoustu
dalšího. Ve druhé třídě už jsme uměly trochu číst a mohly
si přečíst třeba naše oblíbené knižní pohádky, které nám
rodiče četly, byly jsme i v divadlech na
krásných divadelních představeních. Ve třetí třídě jsme
poznaly naší novou paní učitelku která nás měla jeden rok a
to byla paní učitelka Marie Vitvarová, i tam byly krásné
chvíle, ale byl tu i začátek jiného učení, než bylo čtení,
počítání a psaní písmenek, jak jsme se učily v první a
druhé třídě, bylo to úplně jiné než to bylo, museli jsme se více učit. Najednou ten čas tak rychle utekl a ocitly
jsme se ve čtvrté třídě, kde jsme potkali paní učitelku Gabrielu Hebkou, se kterou jsme měly také krásné

zážitky, jako například den naruby, kdy paní učitelka vyměnila roli učitelky za dítě sedící v lavici,
které opravdu dobře hrála. Měly jsme ji i v páté třídě kdy jsme se skvěle bavily, ale už to nebylo jenom bavení
ale i starosti s úkoly a i jiné povinnosti, bylo i více výletu, jako ten náš ke konci roku, když jsme byli u paní
učitelky doma a byly jsme v jejím bazéně a na koupališti. Začal nový školní rok, když jsme vystoupily z páté
třídy a nastoupily jsme na druhý stupeň, kde jsme měly mnohem více učitelů, každý učitel na jiný předmět,
bylo to jiné než jsme byli zvyklí, a ke každému učiteli jsme museli chodit vždy do jiné třídy, ale vše jsme tak
nějak zvládaly a na všechno jsme si zvykly. Začal náš další rok v sedmý třídě, kdy se nám prostřídalo hodně
třídních učitelek jako byla paní učitelka Walterová, kterou jsme měly na začátku školního roku, a když už se
vystřídaly tak k nám přišla jedna stála učitelka, která s námi byla do osmé třídy, a kterou všichni máme velmi
rádi a nikdy na ni nezapomeneme byla to paní učitelka Zdeňka Smetáková. Která s námi zažila úžasné chvíle,
ale i velké utrpení. Pamatujeme si na naše první společné výlety, jako když jsme jeli na Horu sv. Kateřiny, kde
jsme strávily skvělé tři dny, ale byli jsme i na Krásném dvoře nebo, když jsme byly v mirákulu. Osmá třída a
další rok s paní učitelkou Smetákovou, na tuhle osmičku nikdy nikdo z nás nezapomeneme, díky našim
úžasným výletům, které nám paní učitelka zařídila, nejlepší výlet, který jsme mohly zažít, byl ten kdy
jsme jely do Jiřetína na tři dny, které byly neuvěřitelné, měly jsme tam menší stezku odvahy nebo výlet
do štoly, za ten výlet chceme poděkovat i paní učitelce Ireně Papouškový, která tam s námi strávila úžasné tři
dny. A nastal náš poslední rok na této škole, devítka poslední rok, kdy si představíme vybírání oboru a škol, na
které půjdeme, přijímačky které budeme dělat a také naše třídní učitelka, která nám s tím hodně pomohla, byla
to paní učitelka Marie Očenášková. Akorát tento rok byl jiný než jsme všichni čekaly najednou jsme se
ocitli doma, a doma jsme se také učily, nastoupily jsme chvíly do školy a pak jsme byly zase doma. Bylo to
kvůli nemoci Covid-19, která se objevila, kvůli tomu jsme byli doma skoro šest měsíců a museli jsme dělat
všechno dálkově. Ale i náš školní rok se prodloužil o trochu déle než jsme měly správně začínat, bylo to kvůli
rekonstrukci naší škole, která teď vypadá úplně jinak než vypadala, proto jsme my deváťáci a prvňáčky
nastoupily nachvíly do střediska volného času, kde jsme se učily. Když jsme byly doma bylo to těžké učit se
doma a soustředit se na dané učivo, které jsme zrovna brali. I učitelé to neměly moc lehké, neměly jsme rády
tuto formu výuky, ale některým to vyhovovala, jako sedění u počítače v pyžamu, spát o
hodiny nebo snídat o online výuku. Teď jsme tady všichni krátce zavzpomínaly na naše časy. Vzpomínaly
jsme na zážitky, výlety a turisty a za hodiny, které jsme odseděli celých devět let ve škole. Za
takové vzpomínky ať už v hodinách nebo jinde můžeme poděkovat našim učitelům ale i zástupcům a naší

ředitelce. Ale v lavicích jsme neseděli
jen tak devět let, první třídě jsme se
učily číst psát a počítat a dnes koukněte
na nás co všechno už umíme díky
tem odseděným hodinám, všichni jsem
si mysleli že nás tím vším mučí, ale vy
jste to dělali všechno pro nás, a my
víme že se nám tyto věci co známe
využijeme jinde a budou se nám hodit, a
pochopíme proč to sem do nás tak rvaly,
věci které jsem nám budou hodit na
střední školu, na kterou půjdeme, ale
naučily jsme se i jiné věci, třeba
jako jak vycházet s lidma, jak
s učitelema co na ně platí a co ne, jak se
k nim máme chovat a jak
s nimi vycházet, jestli je každý učitel
pro každou srandu nebo ne, nebo jak se máme chovat k sobě, jaký jsme a co dokážeme, nebo co umíme a co
dovedeme , tohle jsme se totiž taky naučily za těch devět let co jsme. Ale než tohle všechno
skončí a rozloučíme se chceme všem poděkovat, za všechno to úsilý, pevné nervy co jste s námi museli mít
,a všechno to co jste dělaly bylo pro nás, jednou si to uvědomíme co jste pro nás udělali a jaký to bude mít pro
nás význam a cenu, která něco stojí, a za to vám chceme poděkovat velké díky, ale
chceme poděkovat i těm, ostatním zaměstnancům, který tu také pracovaly a byly tu pro nás jako jsou
uklízečky, pan školník, kuchařky za to co pro nás také udělali. Za dobré jídlo ve školní jídelně, nebo za
uklizený nepořádek ve třídách, které udělali jiné děti nebo, když vám někdo šel po vytřené chodbě, a panu
školníkovy za opravené věci, které byly rozbité nebo je někdo rozbil. A za to vám vám děkujeme za celých
devět let co jsme tu svámi mohly být. Ještě jednou děkujeme ředitelce, zástupcům učitelům i učitelkami ale i
kuchařkám, uklízečka a panu školníkovy děkujeme vám opravdu za všechno co jste pro nás udělali, a my si
toho vážíme, a my děkuje za to že jste to s námi těch celých devět let co tu jsme vydržely.
DĚKUJEME.

Nikola Bartoňová, 9.A
Vážená ředitelka, mílí spolužáci, vážený hosté,
sešli jsme se dnes, abychom se s některými z Vás rozloučili a poděkovali Vám za těch 9 hezkých let, které
zůstanou v naších srdcích na vždy. Dnes je pro nás děváťáky velmi významný den. Den, při kterém jsme si
mnozí z nás uvědomí, že něco končí a něco začíná.
Začneme dnem, který nám změnil život. Stáli
jsme na hřišti mezi dětmi, který jsme neznali.
Přišli k nám obrovský, děsivý deváťáci a
vzali nás do naší třídy. Po čase jsem se
skamarádila ze všema ve třídě. Měli jsme
spolu hodně vzpomínek, na které
nezapomeneme. Naše třída byla mezi
průšviháři (ale v dobrém). Pamatuju si jak ve
3.třídě jsme napálili naší třídní učitelku. Ve
4.třídě nás měla paní učitelka Hebká. Byla to
milá, skvělá učitelka a byla sní legrace.
Jednou na den naruby se oblékla jako
malinká holčička se sukní a dvěma copánky
na hlavě. Smutný okamžik byl, když jsem se
v 7.třídě nastoupila z A do C, ale na konec
jsem byla ráda, že jsem nastoupila. Byl to
hezký kolektiv, skamarádila s novýma lidmi
a zažila hodně zábavy, ale i když jsem
změnila třídu, A bude moje první třída a má
místo v mém srdci. 8.třídě byla divná, začala
jsem nosit šátek, na konci v březnu zavřeli
školu, měli jsme online hodiny. Byli jsme
šťastný, že nepůjdeme do školy, ale
nevěděli jsme, že to bude trvat přibližně 1
rok a půl. 9. třída byla stresující, měli jsme si
vybrat střední školu, učit se na přijímací
zkoušky, ještě k tomu online hodiny. Na
konec jsme to dali a máme to za sebou.
Zvláštní poděkování si zaslouží i naše paní
učitelka třídní Martina Skramušská, která za
námi vždy stála a pomáhala či poradila
s čímkoli, co bylo v jejích silách.
Na tuto školu sice již nikdy chodit nebudeme, ale ty přenádherné vzpomínky zůstanou navždy. Život jde dál,
proto přeji všem svým spolužákům mnoho štěstí a úspěchů na jejich dalších životních cestách.
Seema Al-naggar, 9.C.

Rozloučení
Vážená paní ředitelko, učitelé, spolužáci a rodiče. Sešli jsme se tady, abychom si zavzpomínali na zajímavých,
plných, pro někoho možná až moc dlouhých devět let, které jsme spolu zažili.
Strašně ráda vzpomínám, jak jsme jako malí caparti šli poprvé jako třída do školy. V ruce
vycpaného medvěda co jsme každý dostal jako dárek od velkého deváťáka, co nás zároveň poprvé provedl
školou. Na to, jak mi přistál rohlík v penále, jen protože Marek neumí házet. Na to, jak nám připadlo složité
napsat písmenko B. Na to, jak jsme dělali svatební obřady vzadu ve třídě na koberci. A nebo na to, jak nám
začal hořet autobus cestou z plavání.
Celkově byl první stupeň nabitý, třeba na školy v přírodě nikdy nezapomenu. Hned první ŠvP polovina dětí
onemocněla neštovicemi a musela odjet domů. Také si vždycky aspoň tři chatky mysleli, že straší a v realitě jen
kluci vedle chrápali moc nahlas. O tom čím nás tam občas krmili se nebudu ani zmiňovat.

Jak jsme postupem času rostli, vystřídali jsme třídní paní učitelku a třídu už jsme měli na druhém
stupni. (Myslím, že na naše praskající světla, hořící stropy a panikařící učitelé nikdo nezapomene.) Všem jsme
byli maximálně do pasu, ale mysleli jsme si, že jsme páni světa. Naštěstí už jsme všechny přerostli, ale ne
jen výškově, také vědomostmi a zkušenostmi, za které můžeme vděčit jen a pouze vám.
Ať už jsme s vídali jen na chodbách jako s paními uklízečkami, vychovatelkami a kuchařkami. Měli vás jednu
hodinu týdně jako s pánem Rybákem a Bažem a nebo jsme se viděli každý den jako s paní
Svobodovou, Skramušskou nebo Horvátovou.
Přesto všechno doufáme, že jsme vám tady moc nezatopili, i když to s námi nebylo vždycky jednoduché, tak
jste to zvládli! Můžete si ze svého seznamu přání odškrtnout další třídu, kterou jste připravili na život plný
překážek, děkujeme.
Vendula Dvořáčková, 9.C
Rozvolňování a návrat k běžnému životu
Většina z nás by se chtěla
vrátit k běžnému životu. Mně
moc chybí závodění s mým
poníkem, chození ven bez
roušek a vidět se
s kamarádkami ze třídy.
Scházet se s rodinou pro nás
není takový problém. Ale
vždycky jsme se báli, abychom
nenakazili naše prarodiče.
Museli jsme být opatrní a
dávat pozor. Bylo mi jich líto,
protože se báli vyjít ven, ale
teď už jsou naočkovaní, takže
už jsou klidnější. Musím říct,
že přes online výuku jsem se
toho celkem dost naučila
s technikou a také pracovat
více sama. Ale největší obdiv
mají u mě učitelé. Uděláte nám
tabuli, na kterou píšete,
otevíráte nám různé zajímavé
stránky, přes které nám ukážete
různé zajímavosti. Ale už bych
se ráda vrátila do starého
života.
Barča Šebková, 8. C
VKZ,VKO
DĚTSKÁ PRÁVA A JEJICH
PORUŠOVÁNÍ
Daniel Henych,
Úmluva o dětských právech je mezinárodně uznávaný dokument, který vznikl v roce 1989 v New Yorku na
ochranu práv dětí z celého světa. Kromě práva na život, jméno a vzdělání respektujeme práva na ochranu,
fyzickou i psychickou.
Proto mě velmi překvapilo,že existuje stále hodně zemí,kde musí děti pracovat fyzicky,a to dost těžce.Na
světě je čtvrt miliardy dětí,které nikdy nebyly ve škole. Místo toho pracují v továrnách,dolech a na polích až 12
hodin denně.Zjistil jsem,že v Indii žije 11 miliónů dětí bez domova.To je počet obyvatel naší země.To je hrůzná

představa.Malé děti z chudinkých čtvrtí jsou nuceny k dětské práci v podmínkách které by u nás nevydržel ani
dospělý.
VKZ,VKO
SETKALA JSEM SE SE ŠIKANOU
Andrea Hurtová,
Šikana je hrozná věc!Svůj vztek si vylévají silnější na slabé!Většinou kvůli svým vlastním
problémům.Někdo za to přece může!Vždy za to někdo může!Agresoři se nejprve vysmívají všemu,co máte na
sobě nebo co hyzdí vaši tvář.Smějí se brýlím,nosu,výšce,váze,barvě očí.Pachatelé mají problém se svým
nosem,tak se budou smát tomu vašemu.Pokud se bráníte,dostanete!Snad jen pohlavek,pak už nářez.Já osobně
považuji za šikanu i to,když vás někdo sráží,že něco nedám,nepůjčím,že na to nemáte,proč se do toho hloupí
pletete,proč to nezkusíš?!A podobně.
VKZ,VKO
PREVENCE PŘED PANDEMIÍ
Kopecká Veronika,
Pandemie koronaviru je
nepříjemným testem naší
připravenosti.Nikdo z nás by neměl
toto onemocnění podceňovat.Hlavní
prevencí proti viru je mytí
rukou,nošení roušek a nedotýkání se
obličeje.Každý člověk by měl být
zodpovědný sám za sebe,ale hlavně
za ostatní ve svém okolí.Je nutno
vyhýbat se fyzickému kontaktu
s dalšími lidmi mimo rodinu.Určitě
bychom měli jíst zdravěji,zvýšit
přísun ovoce,zeleniny a
obilovin.Nechceme rozšiřovat
infekci.
VKZ,VKO
PREVENCE PŘED PANDEMIÍ
Michaela Nováková,7.C, 5.11.2020
Již přes půl roku je mezi námi
Covid-19.Přišel k nám
z Číny.Pořádně se nezjistila příčina
jeho vzniku.Do České republiky
dorazil také.Zavřely se
školy,obchody,provozy,restaurace a
další.Bylo nutné se začít chránit proti
létavému viru.Byl nedostatek
ochranných pomůcek.Tak jsme si
poradili sami.Šily se roušky.Po
rozvolněných prázdninách to
vypadalo tak normálně!Lidé se chovali,jako kdyby nikdy žádný koronavirus nebyl.To byla ale chyba!Lidé
přilétávali ze zahraničí a s sebou si vezli malý dárek – virus.Přišla druhá vlna, a ta měla daleko větší
sílu.Nakažených nejsou stovky,ale desetitisíce.Jsme ve starých kolejích a bojujeme se smrtelnou nemocí.
Musíme s pandemií BOJOVAT!Jak?Dodržovat pravidlo RRR.Rouška,ruce,rozestupy.Jíst ovoce a
zeleninu.Chodit na procházky.Omezovat osobní kontakt s lidmi.Vyhýbat se podávání rukou a
polibkům.Vycházet ven jen v nutných případech – práce,lékař,lékárna,potraviny.Neshlukovat se.Nestresovat se.

VKZ,VKO
SETKAL JSEM SE SE ŠIKANOU
Jan Pokorný,7.C ,26.2.2021
Přímo se šikanou jsem se nesetkal.Občas se s ,,klukama“ někomu smějeme,ale pak jsme zase
kamarádi.Nepřeháníme to!Druhý den jsou zase všichni proti mně.A…to mi začíná vadit.Pak si uvědomuji,že
včera jsem se smál já….Je to velmi nepříjemný pocit!Kdyby měl trvat dlouho,nezvládl bych to a byl bych
hodně smutný.
Naštěstí mám kolem veselé kamarády,kteří spíš pomohou než ubližují.

VKZ,VKO
SETKAL JSEM SE
SE ŠIKANOU
Veronika
Kopecká,7.C,
28.2.2021
Já vlastní
zkušenost se šikanou
nemám. Ale můj bratr
ano!
Na pionýrském
táboře ho starší kluci
kdysi zavírali do
koupelny. Zhasli a
nechali ho potmě.
Když brečel,pustili
ho,ale vzali mu
ručník,aby mu to jen
tak neprošlo
lacino.Nikdo
z vedoucích toto
neřešil.Nežalovalo se.Byla taková doba.
Od té doby už nikdy na pionýrský tábor nejel.Bylo zbytečné ho přemlouvat.Dnes už je bratr dospělý,ale na
tuto událost si pamatuje.

PROSLOV – Lenka Vogelová, 9. B

21. 5. 2021

Vážené paní učitelky, učitelé, spolužáci a paní ředitelko.
Chtěla bych Vás seznámit s dnešním dnem, pro většinu obyčejným, ale pro nás žáky devátých tříd základní
školy, velmi výjimečným, ale bohužel i smutným. Jedná se totiž o rozloučení s devíti lety strávenými na této
škole. Každý rok jsme se jako ostatní studenti těšili na konec školního roku a hlavně na letní prázdniny,
samozřejmě, že tomu tak je i tento rok, ale bohužel žáci odcházejí s tím, že se v září nevrátí a jejich cesty se
rozejdou na střední školy. Bude pro nás velmi těžké, říci po devíti letech našeho dětství a pilné práce poslední na
shledanou. Těchto devět let bych nikdy v životě nevyměnila, nikdo z nás, máme totiž tolik krásných vzpomínek,
zážitků, na které se nedá zapomenout.
Nikdy nezapomenu na naše úžasné výlety, hlášky naší paní učitelky, vtipy, hry, které jsme ve třídě vymysleli,
blbosti, které jsme dělali za zády učitelů a mnohem více, ale to nejhlavnější je naše třída. Nejvíce si však pamatuji
na dlouhé, opravdu dlouhé cesty autobusem na muzikály, které byly mimochodem nádherné, a naše třídní paní
učitelka nám skvěle naplánovala celý den, že jsme měli krásný kulturní zážitek, ale i batohy plné věcí, které jsme

si
nakoupili
v obchodním centru.
Dále
také
školy
přírody, které bohužel
skončily na prvním
stupni. Za to ve
školách v přírodě se
děly věci, rozbíjela se
okna,
postele,
bohužel i hlavy …,
ale i přes takové
události, byl každý
týden se třídou užitý a
plný
vzpomínek.
Všechny
výlety,
exkurze,
kina
a
divadla,
byla
nezapomenutelná a
vždy jsme zažili
krásný den. Nesmím
zde
zapomenout
zmínit náš úžasný
třídní kolektiv, který
tvoříme už od první
třídy, bohužel pár
žáků odešlo, ale stále
si je pamatujeme a ze
srdce
na
ně
vzpomínáme.
A to poslední, co
mi
zbývá,
je
poděkovat úplně všem zaměstnancům naší školy, za to, že zde pro nás vytvářeli skvělé prostředí, dobrou náladu,
skvělé programy, dobrá jídla, ale hlavně, že jste se s námi podíleli na našem rozvíjení a dospívání, i když to bylo
kolikrát složité, musím uznat, že lépe jste nás připravit do nové části života nemohli. Děkujeme Vám za vaši
trpělivost, kterou jste s námi měli. Moc doufáme, že i když se poslední dva roky školní docházky výrazně změnily
kvůli momentální situaci, na nás budete co nejvíce vzpomínat a nikdy na naši speciální třídu nezapomenete.
Slibujeme vám, že v našich srdcích budete navždy, ušli jste s námi dlouhou cestu a na to se jen tak zapomenout
nedá. Ráda bych také svým spolužákům popřála spousty štěstí na nových školách a nejen hodně školních úspěchů,
ale i splnění snů, které jsou mnohem důležitější.
Ještě jednou moc děkujeme za to, co jste pro nás udělali, moc si toho vážíme.

Zážitek z lyžařského výcviku
Ve škole jsme za devět let se spolužáky prožili mnoho společných krásných zážitků, ale nejvíce si pamatuji na
zážitek z prvního lyžařského výcviku. Když nám oznámila třídní učitelka termín, kdy se bude konat lyžařský
výcvik, hned jsem věděla, že se musím přihlásit. Z mé třídy se přihlásily tři kamarádky. Na lyžařský výcvik
jsem byla natěšená, protože lyžování mám ráda. Jeli s námi výborní učitelé, se kterými jsem věděla, že bude
legrace a nebudeme se nudit.
Po příjezdu k penzionu v Loučné pod Klínovcem nám učitelé rozdali klíče od pokojů. Na pokoji jsme si
vybalili věci. Druhý den jsme šli hned po snídani lyžovat. Teple jsme se oblékli, protože mrzlo, jako když
praštělo. Než jsme začali lyžovat, učitelé si nás rozdělili do skupin podle tříd. Museli jsme vystát frontu na
lanovku. A tam to všechno začalo být napínavé. Při nasednutí na lavici na lanovce mi kamarádka nechtěně
zavadila hůlkou o vázání u lyže. Lyže se mi odepla a spadla na zem. Začala jsem se hodně bát a polilo mě
horko jako by na mě vylil někdo horký čaj. Pomyslela jsem si: „Co teď? Co mám dělat? Jak vystoupím?“.
V hlavě mi proběhlo mnoho otázek, na které jsem neznala odpověď. Měla jsem hlavně strach, že nahoře při
vystoupení spadnu, protože na jedné lyži rozhodně lyžovat neumím. Ten strach, který jsem měla, bych nikomu
nepřála zažít. Bylo to opravdu jako v hororu. Kamarádka mě uklidňovala, že to spolu nějak zvládneme. Když
jsem se na lanovce otočila, viděla jsem, že mi nějací hodní lidé mojí lyži nahoru vezou. Strach mě trochu
opustil a já se konečně mohla pokochat krásou zasněžené přírody a nádhernými výhledy na údolí pod
Klínovcem. V dálce jsem viděla malé domečky, které mi z té výšky připadaly jako malé černé tečky. Větve
stromů byly pokryty sněhem jako bílé peřinky. Při vystoupení z lanovky přišel moment, který byl zapotřebí
zvládnout a to vystoupit s jednou lyží na noze. Nebudu Vám lhát. Po vystoupení z lanovky přišel pád, ale ne
velký. Kamarádka mi pomohla a neznámí lidé mi lyži vrátili. Vše naštěstí dobře dopadlo a já na tento zážitek,
kterému se dnes už směji, nikdy nezapomenu. Ráda vzpomínám na legraci, která na lyžařském výcviku byla jak
s kamarádkami, tak s učiteli.
Domů se mi vůbec nechtělo a určitě bych jela zas.
Tereza Jahodová, 9. B
20. 5. 2021

Co mi dala škola? Úvaha
Je to už 9 let, co jsem poprvé šel
do školy do 1. třídy. U zápisu jsem byl
moc šikovný kluk, říkala mi paní
učitelka, která byla u zápisu a zkoušela
mě z barev a tvarů a počítání do 5. Byla
to paní učitelka Lucie Ondráčková moc
usměvavá a milá. Pak jsem nastoupil do
1. B k paní učitelce Krčmářové, a tam
my začalo to pravé učení. Protože mi to
ze začátku moc nešlo, poslali mě do
poradny a tam mi zjistili poruchu, a tak
jsem dostal svojí první paní asistentku. A
s ní mi to učení šlo líp. Tak jsem zvládl 1.
třídu. A společně s pomocí mých
asistentek jsem to učení pochopil.
Když jsem občas potkal paní učitelku Ondráčkovou, usmála se na mě a pohladila mě po tváři. Je to, jako
kdyby to bylo dnes. Ve čtvrté třídě jsme dostali novou paní učitelku Lucii Urbanovou a já jsem ji měl moc rád,
byla moc hodná a milá a chválila mě, že jsem šikovný kluk a její sluníčko, dodnes na ní vzpomínám, je to moc
hodná paní učitelka. A i když mě učila jen rok, budu na ni vzpomínat. A rád se s ní uvidím, abych jí řekl, jak mi
to jde na jiné škole a za všechno jí poděkoval. Taky moje
paní asistentky byly moc hodné, paní Czesnoková a Lucie
Thalerová.
V páté třídě jsme dostali paní učitelku Petru
Kratochvílovou a ta nás učí až do dnešní 9. třídy, hodně nás
naučila, jsem moc rád, že mě učí, bere mě takového, jaký
jsem, chválí mě a poradí, když mi to nejde. Moje paní
asistentka Jana Pluhařová je moje úžasná paní asistentka,
vždycky mi dodá odvahu, abych to zvládl to učení a věřil
si, takže i když těch devět let školy bylo dlouhých a někdy
mi to šlo hůř a někdy líp, jsem rád za paní učitelky i
asistentky, které jsem měl a budu na ně moc vzpomínat,
mám Vás moc rád. Na závěr co mi dala škola, škola mi dala
hodně věcí, poznal jsem paní učitelky, které mi zůstanou na
vždy v srdíčku, paní asistentky, bez kterých bych to sám
zvládl těžko, taky učitelé, kteří jsou nezapomenutelní jako
pan učitel Vitvar, pak pan učitel Smetana, kterého jsem v
létě potkal v Libochovicích a pan učitel Rybák. Taky mě
naučila nevzdávat to, věřit si, i když jsem jiný než děti,
které se mnou chodí. Na základní školu budu vzpomínat a
jsem rád, že jsem to učení zvládl.
Lukáš Polák, 9. B
Výtvarné práce žáků školy, převážně devátých tříd, pedagogické vedení Mgr. P. Kratochvílová

