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Červen – čas obhajob, akademie a loučení 
Závěr školního roku přináší mnohé veselé zážitky – je to čas výletů, vodáckých 

kurzů, škol v přírodě, soutěží a zájezdů. My ale toto číslo věnujeme hlavně 
deváťákům. Zaslouží si to. Jsou na konci dlouhé cesty a na začátku nové životní 

etapy. Zároveň je polovina z nich mými „prvními“ studenty francouzštiny – 
děkuji jim za to. Před třemi lety jsem jim slíbila, že je vezmu na vrchol 

„Eiffelovky“. Svůj slib jsem před pár dny splnila. O tom bude další příspěvek. 
Třetím velikým tématem je mezinárodním setkání, které na naší škole proběhlo 

koncem května. Vraťme se ale k deváťákům. Jak jim u nás na škole bylo?  
Na to jsme se jich před pár dny zeptali.  

Pavlína Jurzykowská 

Poděkování deváťáků 

     Nejprve bych chtěl poděkovat naší paní ředitelce za velice dobré řízení školy. Dále bych chtěl 
poděkovat všem učitelům za trpělivost a ochotu. Velké díky patří především paní učitelce Zuzaně 
Schmidtové, paní učitelce Marcele Havelkové a panu učiteli Pavlu Jirešovi nejen za učení daných 
předmětu, ale i za předání zkušeností a rad do života.  

     Samozřejmě moje největší díky patří mojí třídě, se kterou jsem prožil devět úžasných let. Byla 
s vámi vždy veliká legrace. Nakonec bych ještě jednou chtěl poděkovat mojí třídě a všem 
učitelům za příjemně strávených devět let. 

Petr Borecký, 9. B 
 
     Chtěla bych poděkovat Anežce Firstové, která mi vždy pomohla se vším a vím, že se na ní 
můžu obrátit. Také bych ráda poděkovala Sofii Bendové za to, že jsem se jí mohla svěřit se vším. 
Vždy mi pomohla a byla na mě pokaždé hodná a milá. Jsem ráda, že vás mám, jste skvělí. 

    Také chci poděkovat celé třídě za to, jací jste, i když tady proběhly občas hádky a s některými 
si úplně nerozumím, tak i přesto vás mám ráda. A chtěla bych vám říct, že ten rok a půl byl asi 
ten nejlepší, co jsem na základní škole zažila.  

   Dále děkuji paní učitelce Schmidtové, která mě do této třídy hezky přivítala a byla mi velkou 
oporou. Také chci poděkovat paní učitelce Havelkové, která dělala zábavnější češtinu a také se 
mnou měla hodně trpělivosti.  

   A nakonec patří velký dík celému učitelskému sboru, který měl s námi trpělivost a dovedl nás 
úspěšně až na konec devátého ročníku.  

  Sofie Dahbi, 9. B 

Je mi ctí poděkovat všem učitelům, kteří nás po celých devět let na základní škole prováděli. 
V první řadě bych chtěla poděkovat paní ředitelce Janě Malé, která má největší zásluhu na 
fungování školy. 

V první den jsme vkročili do budovy školy natěšení a plní očekávání. Těšili jsme se na nové 
spolužáky a v téhle nevzdělané chvíli i na učitele, učení, a dokonce i na domácí úkoly. V první 
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třídě se nás ujala paní učitelka Veselá, která nás naučila prvním krůčkům do života. Představila 
nám písmenka, naučila nás číst, psát a počítat. Dodnes si pamatuji, jak jsem se s brekem loučila 
s mojí oblíbenou učebnicí českého jazyka. A nebyla jsem jediná. Už od první třídy jsme se učili 
anglický jazyk ve společnosti plyšových medvídků a paní učitelky Matouškové, která nás naučila 
ty nejdůležitější základy. V družině a na školách v přírodě nám dělala společnost paní družinářka 
Sommerová, která vždy vymyslela novou hru, která nás dokázala zabavit. 

Ve třetí třídě nás převzala paní učitelka Kánská, která na této škole už neučí. Díky ní jsme se 
naučili nehoupat se na židlích, sedět vzpřímeně a nepsat nosem, jak nám s oblibou říkala. Později 
jsme se také rozloučili s paní učitelkou Matouškovou a seznámili se s naší novou angličtinářkou, 
paní učitelkou Pařízkovou. Musela s námi mít hodně trpělivosti a za to ji obdivuji. 

V páté třídě jsme dostali na jeden pouhý rok paní učitelku Čákorovou, která nás učila 
matematiku a informatiku. V páté třídě jsme se pomalu začali připravovat na druhý stupeň 
základní školy. Z toho důvodu jsme začali podrobněji probírat látku v přírodopise s panem 
učitelem Kociánem, který už zde bohužel neučí. Také jsme se seznámili s panem učitelem 
Zemenem, kterého jsme i přes jeho přísnou výuku měli rádi. Také jsme měli možnost díky paní 
učitelce Havelkové poznat český jazyk jak z pohledu literárního a slohového, tak i z toho 
mluvnického. Hodiny českého jazyka se pro nás snažila udělat co nejzábavnějšími a i přes to, že 
to bylo těžké, se do nás snažila neustálým opakováním dostat co nejvíce nového učiva.  

Naší poslední třídní učitelkou se stala paní učitelka Schmidtová, která nás mimo matematiku 
učila i přírodopis, chemii a pracovní činnosti. Určitě si nadosmrti bude pamatovat naše průšvihy, 
které musela neustále řešit, i přes to jsme ji za spoustu věcí vděční a doufáme, že si na nás 
vzpomene i v tom dobrém světle. S paní učitelkou Herecovou a následně s panem učitelem 
Balákem jsme probrali celé naše dějiny od pravěku až po současnost. Díky panu učiteli Hejnicovi 
jsme si udělali mnoho prezentací na zeměpis a následně si mohli díky paní učitelce Černé své 
znalosti ještě prohloubit. Děkujeme také paní učitelce Ballové za vysvětlení všech možných i 
nemožných fyzikálních jevů. Občas nám je vysvětlovala nejednou, ale díky opakování jsme 
většinou vše pochopili. 

Chtěla bych poděkovat také panu učiteli Jirešovi, který nás učil zábavnou formou. Nikdy 
nezapomenu na naše beznadějné čtení anglických slovíček s německým přízvukem. Také bych 
chtěla poděkovat paní učitelce Havelkové a Dresselové, díky kterým jsme se naučili základy 
německého jazyka. 

Paní učitelce Černé a paní učitelce Kafkové za prodebatované hodiny Výchovy k občanství a paní 
učitelce Kafkové také za to, že se nás snažila přetvořit na malíře. Už nikdy nenakreslím sluníčko 
do rohu papíru, to Vám slibuji. Děkuji paní učitelce Beňové za hodiny literárního semináře a 
panu učiteli Vojnarovi za hodiny hudební výchovy. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat paní učitelce Klimešové, panu učiteli Kociánovi, 
Zemenovi a panu učiteli Polívkovi za hodiny tělocviku. Z většiny z nás nejspíš nebudou fotbalové, 
hokejové, atletické ani jiné sportovní hvězdy, ale s tím se muselo počítat. Hodiny s Vámi nás i 
přes naše odmlouvání bavily a jsme za ně rádi. 

Je důležité si uvědomit, že školu netvoří jen učitelé a žáci, ale i výchovné poradkyně, kuchařky, 
družinářky a uklízečky. Mnoho lidí si neuvědomuje, jak velký podíl mají na tom, jak se cítíme ve 
škole a v jejím okolí, proto bych i Vám chtěla poděkovat. 
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Velké dík také patří mým rodičům a mé rodině, která mi dokázala pomoci, když jsem 
potřebovala, a hlavně poslední půlrok mi hodně pomáhala. Děkuji za to, že jste tu pro mě vždy 
byli a dokázali mi pomoct. Bez vás bych to nezvládla. 

Úplně na závěr bych chtěla zmínit svou třídu. Nejsem si jistá, zda bych jí mohla za devět let v této 
společnosti poděkovat, protože já jsem se cítila často nesvá a napjatá. Všichni víme, jak to u nás 
vypadalo, že jsme se dělili do skupin a vzájemně se pomlouvali není žádné tajemství. Poslední 
rok se vztahy ve třídě změnily k lepšímu. Přesto budu na svou třídu vzpomínat spíš jako na 
skupinu vybraných, se kterými mi bylo příjemné trávit čas. I přes všechny naše neshody musím 
ale říct, že spolu máme hodně zážitků, ať už dobrých či špatných a v září bude divné jít na 
nádraží a jet pryč, byť to bude jen jedna zastávka. Nebudu na vás vzpomínat jako na to nejlepší, 
co mě potkalo, ale v jistých situacích si na vás určitě vzpomenu a zasměju se nad našimi 
společnými zážitky.  

Adéla Sklenářová 9.B 

Nevím, čím bych úplně začala. Přijde mi to všechno najednou až moc rychlý. Za dva týdny mám 
říct svojí třídě, všem učitelům a téhle škole sbohem? Po prázdninách se nevrátit do lavice po 
boku mojí nejlepší kamarádky? Je mi smutno. Je mi smutno z toho, že už nic nebude jako doteď. 
Upřímně, bude mi to chybět. Ale tak to prostě je. Asi se s tím budu muset smířit, jako nakonec 
všichni.  

Vím, že jsme často nebyli úplně ideální třída. Ať už jde o velkou skvrnu na zdi, co po nás ve třídě 
zůstane, nespočet  ,,omylem“ vyletěných věcí z okna, nebo potopa po celý třídě. Jooo bylo to o 
nervy s námi, já vím. Snad na nás ale, drazí učitelé, budete i přes to všechno myslet v dobrém. 

Chtěla bych se toho ještě tolik zeptat, tolik vám toho říct... že jste pro mě nebyli jen tak nějací 
obyčejní učitelé, byli jste víc než to. A věřím že bych nebyla jediná, kdo by to mohl říct. Paní 
učitelko Havelková, teď konkrétně vám: Byla jste skvělá… a moc to přeju dalším žákům, kteří 
vás, až odejdeme budou mít. Ani nevíte, kolik jsem se toho díky vám naučila. Díky těm mizerným 
diktátům, doplňovacím cvičením... ne ale vážně. Tolik jste nás toho naučila! Nejen z češtiny, ale i 
do života. Věřte, že na vás nikdy nezapomenu, to vám dokážu slíbit. Sem se mi to ani nemůže 
vejít, ale jsem vám za všechno, co jste pro nás udělala tak vděčná. Snad i vy na nás budete myslet 
v dobrém. Děkuji vám… 

Paní učitelko Schmidtová… ani nevím co mám napsat. Nevím, jak jste mohla být celou dobu tak 
milá, ochotná, nápomocná. Jak jste za námi stála za skoro každé okolnosti. Naučila jste mě, že 
s úsměvem jde všechno. Díky za to, že jste byla vždy tak moc fajn a nad věcí. Jste skvělá. 

Mohla bych tady vypsat všechny učitele, kterým jsem za všechno neskutečně vděčná, ale ještě 
moc díky paní učitelce Kafkové, dala jste mi toho neskutečně moc do života. Nikdy nezapomenu 
na váš speciální humor. Díky vám už nikdy nebudu malovat stromy jako továrny a zapadající 
sluníčko mezi „půlkama“. Díky vám to snad dotáhnu s uměním tam, kam si přeju. 

Ještě díky panu učiteli Polívkovi. Pro mě bylo vždycky to, co jste řekl vážně moudrý a spoustu 
vašich rad a váš skvělý přístup ke všemu si budu vždycky pamatovat. A věřte mi, že díky vám mi 
tělák nebyl na salámu. 

Určitě moc díky i skvělým paním učitelkám na prvním stupni. Paní učitelko Veselá, Kánská. 
Naučily jste mě úplné základy a byly jste vždycky usměvavé, a milé… 
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Paní učitelko Sommerová, díky za ty úsměvy na chodbách, když jsme procházeli kolem a za to, 
jak ,,jsme už strašně velcí“… díky vám jsme se v družině nikdy nenudila a školy v přírodě byly 
super. 

Paní učitelko Syrůčková, angličtina se pro mě stala ohromně zábavnou a vtipnou hodinou, na 
kterou jsem se vždycky těšila. Díky za komunikativní a přátelský přístup. 

Velký dík také patří paní učitelce Pastyříkové. Vaše hodiny mě naučily snad skoro nejvíc. 
Závidím těm, kteří vás teď mají. Doufám, že se vám v nové škole daří. 

Určitě obrovský dík i všem ostatním učitelům cizích jazyků, zeměpisu, občanky, hudebky… 

Všichni do jednoho jste mě něco naučili a máte můj obdiv. Děkuji vám.  

A ještě moji drazí spolužáci… Už se určitě těšíte, až vypadnete. Já trochu taky, bude to něco 
novýho, jasně… Ale přesto ani nevíte, jak mi bude tenhle kolektiv chybět. Někdy už jste mi lezli 
na nervy, to jo. Nikdy bych ale nemohla říct, že mi s vámi bylo špatně… Vzpomeňte si na všechno 
to pěkný, kdy jsme se smáli o hodinách, dělali kraviny o přestávkách a kryli si záda, když měl 
někdo průser. 

Bylo to s váma fajn. Budu na vás vzpomínat jen v dobrém a moc doufám, že se vám všem bude 
dařit, a že budete na nových školách spokojení. 

Snad skoro všem do jednoho, bych mohla za něco poděkovat. Ale to vám všechno řeknu osobně.   

                                                                                                                     Mám vás ráda…  Sofie Bendová, 9. B 

Moc bych chtěla poděkovat všem za krásných devět let strávených na téhle škole. 
Nejdříve bych moc chtěla poděkovat naší paní ředitelce za to, že jsem mohla studovat na téhle 
škole, a také celému učitelskému sboru za to, že nad námi nikdy nezlomili hůl a snažili se nám to 
zpříjemnit různými výlety a zájezdy do zahraničí. Také moc velké díky mým spolužákům a 
kamarádům za zpříjemnění pobytu ve škole. Moc jsme toho prožili a nikdy na to nezapomenu. 
Avšak největší díky patří mým rodičům, kteří byli mojí největší podporou. Vždy mi dokázali 
pomoct a toho si moc vážím. Vždy ve mně věřili i v těch nejtěžších chvílích. Děkuji moc :) 
 

Lucie Kamzíková, 9. B 
 

Když jsem nastoupila do této školy, tak jsem měla hodně smíšené pocity. Na 
jednu stranu jsem byla šťastná, ale na druhou stranu jsem se strašně bála. 
Prvních pět let to bylo se mnou všelijaké. Od kolektivu jsem se stranila, když se 
jenom na mě někdo křivě podíval, tak jsem ho zmlátila. Naštěstí nastal druhý 
stupeň a já se zapojila do kolektivu a přestala jsem mlátit všechny kolem sebe. 
Jsem šťastná za všechny ty zážitky, které jsem se svou třídou zažila. Za nic na 
světě bych ty zážitky nevyměnila. Nikdy nezapomenu na školy v přírodě, i když to 
bylo někdy vyhrocené, ale i tak. Naše třída nebyla dokonalá, ale i tak je miluji 
nade vše. Měli jsme mezi sebou hodně sporů, ale na ty se dokázalo hodně rychle 
zapomenout. Teď už jenom na ty špatné chvíle vzpomínáme, tak že se nad nimi 
musíme strašně smát. Bohužel všechno dobré jednou končí a také se musíme 
rozloučit i s těmito lidmi. Sice nerada, ale život musí jít dál. Nevyměnila bych vás 
za nic. ♥                     Adéla Bořilová, 9. A 
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Na této škole jsem strávila sice jen 4 roky, ale i ty stály za to. Když jsem přestoupila z Jiren, tak 
mi chvíli trvalo se skamarádit. Lepší lidi, než na této škole, jsem si ale přát nemohla. Stejně tak 
učitelé. Všichni mě mile přijali. Tolik zážitků, pádů a úspěchů -  je jich nespočet. Všechny lyžáky, 
školy v přírodě, vodáky a další zážitky, které jsme si vždy užili. Samozřejmě jsme se i hádali a 
byli na sebe naštvaní, ale vždy jsme si řekli, že to nestojí za to, abychom si kazili společný čas. 
Když jsem přišla na tuto školu, tak jsem si myslela, že se tu asi ztratím, protože je škola strašně 
velká.  Je tu nádherná tělocvična a spousta prostoru. I když po pár letech se škola nesmírným 
způsobem rozrostla. Na tuto školu vždy budu vzpomínat v dobrém a na naše hlášky, výlety a na 
ty pozitivní věci nikdy nezapomenu.                                                                                     

Eva Novotná, 9. A  

Při přemýšlení nad tím, co sem budu psát, jsem si uvědomila něco důležitého. Někteří z nás 
říkají, že se těší na střední… na nové lidi a tak. Nebudu lhát, taky to říkám. Já to říkám, protože 
doufám, že potkám lidi, kteří mi zůstanou jako kámoši i když budu starší. No na lidi ze základky, 
ale budu vždycky vzpomínat jinak. 9 let je 9 let. A já si najednou připadám starší. Každopádně, na 
střední budou možná super lidi, ale nikdy to nebudou ti, se kterými jsem vyrůstala na základce. 
Samozřejmě byly časy (možná i roky) kdy jsme si lezli na nervy, ale vzpomínám si hlavně na ty 
vtipné věci. Třeba když jsem úspěšně rozplácla kiwi na zeď, a pak jsem to musela zamalovat 
temperou. Nebo když jsme házeli po sobě vosk z dětských sýrů a říkali jsme tomu slezina. Jo a 
když jsem se napila Natáliiny perlivé vody, která byla pěkně hnusná a Natála říká: „Je hnusná, co? 
To je nějaká speciální či co… je v tom nějaký CO.“ Nicméně mi všichni ti „šuldové“ z 9. A budou 
chybět. To je vše, co mohu s jistotou říct.                                                              Michaela Kozáková, 9. A 

I přes mnohdy nemožné a nesmyslná pravidla a zákazy a činy, které někteří učitelé a učitelky 
provádějí k jejich docílení, musím uznat, že nepochopím, jak tak rozdílní lidé, jako naše třída, 
spolu tak dobře vychází, a tvoří tak úžasný kolektiv. Ty roky tady jsem si díky své třídě (a ne 
jenom té) úžasně užil. Na školu a učitelský sbor budu vždy vzpomínat dobře.           (anonym, 9. A) 

Ráda bych poděkovala všem učitelům a učitelkám, kteří mě a mou třídu po celých 9 let učili. 
Snažili jste se nám toho předat co nejvíce, i když to nebylo vůbec jednoduché. Vždy jste nám byli 
ochotni pomoct a za to jsem vám moc vděčná. Mé největší díky patří hlavně paní učitelce Veselé, 
která náš naučila základy všeho, co teď už víme a díky ní jsme prožili nádherné první dva roky 
na základní škole. Dále paní učitelce Schmidtové za to, že to s námi vydržela a nevzdala po dobu 
celého druhého stupně. Že i přes to, jak jsme se občas chovali a co jsme dělali, pro nás 
připravovala různé akce a výlety, abychom si to užili a odpočinuli si.  Také nás připravila na 
příjímací zkoušky a pomohla nám to všechno zvládnout. A také paní učitelce Havelkové, že se 
nás snažila naučit vše, co bychom měli znát. Připravovala pro nás hodiny českého jazyka tak, aby 
to nebylo jen učení ale také zábava. Děkuji Vám. 

 A samozřejmě mým rodičům, bez kterých bych to nikdy nezvládla. Vždycky jste mě podporovali, 
pomáhali mi a dělali pro mě vše, co se jen dalo. A nakonec spolužákům a spolužačkám za ty 
společné strávené roky. Zažili jsme si toho společně mnoho a bez vás by to nebylo ono. A také 
mým nejbližším kamarádkám, že jste tu pro mě vždycky byly a zažily jsme si spolu ty 
nejkrásnější zážitky. Hledaly jsme se dlouho, ale stálo to za to. Děkuju vám holky. Děkuju Vám 
všem.                                                                                                                                            Adéla Fajtová, 9. B  
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Chtěla bych poděkovat, bez výjimky všem vyučujícím za to, že i přestože jsme bývali občas tak 
trochu neposední nebo líní, oni nás něco naučili a nikdy nad námi nezlomili hůl. Velké díky patří 
tedy jak celému učitelskému sboru, tak i vážené paní ředitelce a všem ostatním zaměstnancům 
naší školy. Zvláštní poděkování si zaslouží i naše paní učitelka třídní, která za námi vždy stála a 
pomohla, či poradila s čímkoli, co bylo v jejích silách. A samozřejmě největší díky patří mé třídě, 
která se mnou prošla těch devět krásných let, plných nervů ale i krásných zážitků, na které budu 
vždy ráda vzpomínat. 

Děkuji vám tedy za těch úžasných devět let, které jsem měla tu možnost tady strávit.  
          Aneta Horská, 9. B                                                                                                         
 

Upřímně nevím, kde začít… Chci moc poděkovat všem učitelům za všechnu snahu, za všechno to 
utrpení, které s námi měli, a hlavně za to, že tu pro nás vždy byli. Taky chci moc poděkovat našim 
úžasným rodičům, a nejen za všechny ty hodiny strávené nad úkoly, ale hlavně za to, že pro nás 
vytvářely nádherné výlety a školy v přírodě. 

A teď to nejdůležitější …  Chci moc poděkovat mým úžasným spolužákům za všechno, co se 
odehrálo během těch devíti let, které jsme spolu strávili. Děkuju za všechny chvíle. Za ty úžasné 
chvíle, na které budu vzpomínat i za dvacet let. Jsem moc ráda za to, že i když naší třídou prošlo 
spoustu hádek, tak nakonec to dopadlo tak, že jsme se za sebe postavili a drželi při sobě a 
podporovali jsme se. Jsem moc ráda, že jsem mohla být v této třídě, protože upřímně neznám tak 
skvělé lidi jako jste vy. Strávila jsem s vámi kus mého života a jsem za to opravdu moc ráda. Moje 
třída vždycky byla nejlepší. Za těch devět let uteklo vážně rychle a za tu dobu jsem si k vám 
vytvořila nějaké pouto. Jste pro mě jako moje druhá velká rodina. Mám vás všechny moc ráda. 

Budete mi moc chybět. ❤  

                                         Anička Leharová, 9. B 

Chtěla bych poděkovat všem, co nějakým způsobem patřili do těchto devíti let mého života a 
doprovázeli mě nebo mi dopomohli až do této chvíle. Velké dík patří našim prvním paním 
učitelkám, které nás převedly až na hranici prvního a druhého stupně. Zde začala ta pravá jízda 
puberty, problémů, poznámek a sbližování. Určitě patří velké dík naší paní učitelce třídní, která 
s námi prožila ty naše nejtěžší léta a paní učitelce Havelkové, že se do nás snažila nadrtit, jak se 
píšou velká písmena. Vlastně všem učitelům, kteří nás měli byť jen na suplování, by měl být 
snesen potlesk, protože nás udržet potichu je úspěch. Děkuji paní ředitelce za oporu, akce a 
pomocnou ruku. Děkuji mým rodičům za to, že ve mě věřili i přes veškeré slzy, které jsem 
vyronila nad špatnou známkou. A nakonec mým spolužákům, se kterými za pár měsíců už 
neusednu do školních lavic. Děkuji, že jste mohli patřit do mé první životní etapy, která pomalu 
končí. 

Jana Jelínková, 9. B 

Velký dík patří našim učitelům. Za jejich devítiletou trpělivost a velké pochopení.  I když vím, že 
to s námi nebylo vždycky jednoduché. Ale věděli, co na nás platí a postupně nám dávali i větší 
důvěru, kterou jsme se snažili nezklamat. Děkujeme i za to, jak se nás snažili připravit do života. 
Snad jim neuděláme nikde ostudu. Věřte mi, budou nám chybět a ať si říká, kdo chce, co chce, 
stejně jsme si nemohli přát lepší.  
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Poděkovat bych chtěla také našim rodičům, kteří toho byli všichni samozřejmě součástí. Ve všem 
nás podporovali a mohli jsme se na ně vždy obrátit. Pomáhali nám, radili nám a snažili se nás 
nasměrovat tou správnou cestou. Bez nich bychom to nikam nedotáhli. 

V neposlední řadě bych chtěla ocenit paní ředitelku za výborné vedení školy. Snažila se nám 
vytvořit to nejlepší zázemí pro studium a následně i nasměrovat na správné střední školy. 

Největší dík ale patří mým spolužákům. Pomáhali mi vytvářet ty nejlepší vzpomínky, na které jen 
tak nezapomenu. Byli tu vždy pro mě, dokázali mě rozesmát a zpříjemnit celých devět let na této 
škole. Lepší partu jsem si nemohla přát. 

                                                    DĚKUJU! Michaele Mičková, 9. B 

Rád bych poděkoval svojí třídě za trpělivost, za to, že se smáli mým trapným vtipům a za to, že 
mi těch 9 let strašně moc zpříjemnili. Dále patří poděkování rodičům za to, že nám zařizovali  
mnoho akcí, ale i za jejich ochotu nás doma v nižších ročnících něco naučit. Závěrem patří velké 
díky všem učitelům. Upřímně nechápu, jak to můžou takto skvěle zvládat. Děkuji vám za 
trpělivost, ochotu, vytrvalost a zápal v práci. Snad jste nám něco do té hlavy dostali :)) 

                     Lukáš Chudý, 9. B 

Chtěla bych poděkovat všem úžasným učitelům a učitelkám, kteří nás toho za těch 9 let hodně 
naučili. Nikdy nad námi nezlomili hůl a snažili se nám to tady zpříjemnit. S některými jsme měli 
skvělý, mnohdy i přátelský vztah, s jinými jsme si moc nesedli. Ale i tak tu s námi pořád byli a 
snažili se nás něco naučit. Chtěla bych hlavně poděkovat naší třídní paní učitelce Schmidtové, 
která nás skvěle připravila na přijímací zkoušky, podnikala s námi všelijaké výlety a nikdy na nás 
v hodinách moc netlačila. Chci poděkovat i paní učitelce Havelkové, která nás taky skvěle 
připravila na přijímací zkoušky. Hodiny češtiny nám vždycky zpříjemnila a kolikrát se s námi i 
zasmála. Dále chci taky poděkovat svým úžasným spolužákům. Většinu znám od 1. třídy a jiní k 
nám přišli až později. Jsem ráda za to, že spolu vycházíme a že se naše vztahy zlepšily. Sice 
pozdě, ale přece. Všichni mi budete hrozně moc chybět. Doufám, že na středních školách všichni 
najdeme skvělou partu nových přátel a na naši třídu budeme vzpomínat jen v dobrém.   

                                                                                                                                                  Nikola Gallerová, 9. B 

Milí spolužáci, vážení učitelé. 
Pár řádky bych Vám chtěla poděkovat za příjemných devět let. 
Mé největší díky patří mé rodině za veškerou pomoc a oporu. 
Dále chci poděkovat paní učitelce Schmidtové za příjemné hodiny matematiky a za to, že díky 
tomu jsem se dostala na střední školu. 
Další velké díky za krásné a hravé hodiny češtiny patří paní učitelce Havelkové.  
Všem učitelům, kteří nás kdy učili, byť jen jako supl, patří respekt a obrovské díky.  
Jsem ráda za tato léta. Dali nám hodně, hlavně jsme poznali spoustu nových přátel i zemí, což 
naší cestu na základní škole zpestřilo. Byla jsem ráda její součástí. 

 
Děkuji, Karolína Fucymanová, 9. B. 

 

No tak kde bych s mým poděkováním asi tak začala. Samozřejmě, že tou vůbec nejdůležitější 
osobou, která tu u mě a u každé z nás stála po celých devět let…jistěže mluvím o paní ředitelce. 



 9 

Vždy se nám snažila vyjít vstříc a chtěla, aby se nám vše ve škole líbilo a my do ní chodili s větším 

nadšením�.  

 Další velký díky patří všem učitelům, které jsme kdy měli. Všichni učitelé na této škole byli a 
jsou neuvěřitelně sympatičtí, milí a mnoho nás toho neučili, i když to bylo někdy velmi těžké. 

 A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat svým, ale i ostatním rodičům. Naši rodiče při nás 
stáli, ať se dělo, co se dělo…Pokaždé, když bylo potřeba někoho dospělého na školu v přírodě 
nebo na nějaký výlet, vždy se nějaký z rodičů obětoval. 

Na závěr bych chtěla poděkovat naprosto všem, které jsem na této škole poznala…Velké DÍKY.
             Klára Kroužková, 9.B
            

Úplně nevím, kde s tím děkováním začít. Je mnoho lidí, kterým bych chtěla poděkovat za těch 
báječných devět let tady.  
Nejprve bych chtěla poděkovat naší úžasné paní ředitelce, která se ze všech sil snažila nám vše 
usnadnit a pomoci nám s přijímacím řízením, které na nás tento rok čekalo. Poté bych chtěla moc 
poděkovat všem třídním učitelům, co jsme kdy měli. A to hlavně paní učitelce Veselé, která nás 
naučila úplné základy všeho, a kvůli které jsem se první dva roky těšila každý den do školy. 
Posledními třemi roky nás prováděla paní učitelka Schmidtová. Moc bych ji chtěla poděkovat za 
to, že se o nás vždycky dobře starala, stála za námi pokaždé, kdy se něco přihodilo a pomohla 
nám s učením na přijímačky. Také bych chtěla poděkovat naší báječné paní učitelce Havelkové, 
která s námi měla trpělivost v pravopisných cvičeních a diktátech. Snažila se nám udělat všechno 
zábavnější a naučnější.  
A teď bych ráda poděkovala svým nejúžasnějším spolužákům, se kterými jsem si těch devět let 
hrozně moc užila, nasmála se v hodinách a vytvořila si spoustu nezapomenutelných zážitků.  
Budete mi všichni chybět� 
 

                                 Jana Majerová 9.B 
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MEDAILÓNKY 9. A 
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MEDAILÓNKY 9. B 

 
Libor je šťastný fitnesák,  
hlavu má jak tenisák.  
Přišel k nám až z Moravy,  
jako designer zažije moře slávy.  
 
Na přechodě pro chodce,  
chrání Jirka důchodce.  
Tatrou bude jezdit,  
opatrně troubit.  
 
Sam na Příkopy chce jít,  
dobré známky tam bude mít. 
Oblíbený bude, pokud bude chtít,  
hlavně, když se bude techniku učit.  
 
Matěj Máťa Motyčka,  
navrhne dům ve tvaru zajíčka. 
Na stavebce ho na to připraví,  
rady do života mu tam dájí.  
Do Liberce se stěhuje, fotbal si tam zahraje.  
 
Anna Leharová, 
hnědovlasá, vždycky vzadu,  
až v devítce seděla vepředu.  
Na výlety ráda jezdila,  
spousty srandy si tam užila.  
Její úžasná třída jí chybět bude,  
mrzí jí, že v září v Zelenči už nebude.  
 
Taky znáte toho kluka,  
už mi z něho hlava puká.  
Lukáš - tak se mu říká,  
měl by píti více mlíka.  
Aby z něj byl silný kluk  
a na těle neměl tuk.  
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Lukáš, to je chytrý člověk,  
teď už to ví celý svět.  
Říkal, že objevil pravěk,  
i když z dějáku má za pět.  
Avšak v matice se mu daří,  
na Panské v ní zazáří.  
 
David ten je nejlepší,  
každého hned potěší.  
Má básnické střevo,  
narostlo mu vlevo.  
V testech se mu vždycky daří,  
doma ale nerad vaří.  
 
Míša celých devět let jedničky měla,  
na gympl proto hned jít chtěla.  
Přijímačky zvládla levou zadní,  
teď tam v září můžou těšit se na ní.  
 
Stalo to spoustu úsilí,  
mé sny se mi splnily.  
Půjdu studovat, co mě baví,  
obor umělecky zaměřený. (Fajtová A.) 
 
Lucka by chtěla doktorkou býti,  
proto na cestu gymplem musí se dáti.  
Bude to velká dřina,  
avšak o tom dlouho snila.  
Má moc velké cíle,  
ale touží po tom nejvíce.  
 
Od září budu studovat v Brně,  
tam začne má nová cesta. 
Řeknu sbohem mé rodině,  
hurá do nového města.  
Nevidíme se však naposled,  
na tuto školu budu stále myslet.  
 
Nová etapa života začíná,  
Kája se na zdrávku vydává.  
Zdravotních sester málo je,  
tak proto máte tu mě! 
 
Janka cestovatelkou chce býti,  
ale na obchodce musí pár let nejdřív přežít.  
S jazyky a ekonomií,  
snad ji alespoň nějaká agentura bude chtít.  
 
Niki cestovat by chtěla,  
proto obchodka je její cesta.  
Jazyky chce umět více,  
aby na světě mohla se dorozumět nejen srdcem.  
Ekonomiky se sice bojí,  
za svým rozhodnutím si však pevně stojí.  
 
Chtěl bych být podnikatel,  
mít více peněz než-li datel.  
Všechno mi snad vyjde a  
budu spokojeně žít,  
hodně peněz mít. (Michal Janák) 
 
David ekonomem chce se stát,  
Resslovku jde proto studovat.  
Blond háro a úsměv veliký,  
v bance nám vybaví hypotéky.  
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Zájezd do FRANCIE 2019 
„PERLY NORMANDIE A PAŘÍŽ“ 

 
Z deníku Lucky Krekulové ☺☺☺☺ 

1. den: Cesta 
Odpoledne po škole jsme se všichni sešli u autobusu, dali si do něj zavazadla a v 16:30 jsme odjeli. 
Každé 3 a půl hodiny jsme stavěli na pumpě na záchod. Abychom si trochu zkrátili čekání, pustili jsme 
si film o 2. světové válce - Zachraňte vojína Ryana. Film byl o vylodění spojenců v Normandii na 
Omaha Beach. 
 
2. den: Rouen a Honfleur 
Kolem deváté jsme vystoupili z autobusu. Čekal nás celý den v Rouenu a pak večer přístav Honfleur. 
V tomto městě byla vězněna, odsouzena a upálena významná postava francouzských dějin – 
patronka Francie - Johanka z Arku. Podívali jsme se na zbytky hradu, kde byla vězněna. Pak jsme se 
podívali do muzea historie a přírody. Bylo to obrovské muzeum se spoustou zajímavých věcí, jen se 
tam ke konci už moc nedalo dýchat. K večeru jsme pak odjeli k malebnému středověkému přístavu 
Honfleur, který jsme celý obešli. Pak jsme se odjeli ubytovat na hotel. 
 
3. den: Omaha Beach a Bayeux 
Po snídani jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl na Omaha Beach. Tam jsme strávili tak 
hodinu (neměla jsem vůbec ponětí kolik hodin bylo). Pak jsme se autobusem vydali na hřbitov 
amerických vojáků, kteří padli právě hlavně během vylodění na Omaha Beach. Pak jsme se šli podívat 
do muzea „DEN D“ - 6. června 1944. Měli tam výstavu o 2. světové válce. Pak jsme se vydali do 
Bayeux podívat se na tapisérii dlouhou 70 metrů. Byla to dlouhá, tisíc let stará, vyšívaná tkanina, 
která zobrazuje události vedoucí k normanské invazi do Anglie v roce 1066, stejně jako invazi 
samotnou.  Pak jsme odjeli na hotel. 
 
4. den Saint Malo a Mont Saint-Michel 
Další den jsme odjížděli trošičku dříve, protože to bylo dál od hotelu. Dojeli jsme do města s 
obrovskými hradbami. Naše cesta vedla na pláž, a pak jsme se prošli po městě. Potom jsme se kolem 
přístavu vrátili k autobusu. Vydali jsme se k hoře Svatého Michala – Mont Saint-Michel. Protože až k 
hoře nemůžou auta ani autobusy, museli jsme jet moderní modřínovou kyvadlovou dopravou. Pak 
jsme se vyfotili a dostali jsme rozchod až do večera. Prošli jsme si kostel a pak si dali palačinku. 
Procházeli jsme úzkými uličkami. Večer jsme pak odjeli do hotelu. 
 
5. den: Paříž 
Ráno jsme si dobalili věci, dali je do autobusu a vyrazili. Čekala nás cesta dlouhá víc než tři hodiny. 
Když jsme vystoupili z autobusu (přímo pod Eiffelovkou), tak jsme se vydali na Eiffelovu věž. První dvě 
patra jsme vyšli po schodech a ty další jsme pak vyjeli výtahem. Z věže byl krásný výhled, i když byl 
trošku opar. Když jsme slezli dolů, šli jsme na vyhlídkovou loď, která plula po řece Seině a byly z ní 
vidět největší památky v Paříži. Viděli jsme dokonce i Notre Dame, který se teď už opravuje po 
rozsáhlém požáru. Z vyhlídkové lodi jsme šli do Louvru – podívat se na Monu Lisu. Čekala jsem, že 
obraz bude trošičku větší. Na závěr jsme vyjeli výtahem na vrchol mrakodrapu Montparnasse. 
Vyhlídka na večerní Paříž z 59. patra mrakodrapu byla fascinující. Pak jsme nastoupili do autobusu a 
vydali se zpět domů. 
Jsem moc ráda, že jsem se mohla podívat do Francie, hlavně do Paříže. Děkuji moc za tento výlet. 
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1. den – Rouen 

 

 

 

 

 

 

2. den – Omaha Beach 

 

3. den – Mont Saint-Michel 

 

 

 

4. den - Paris  
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MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 

Dne 20. až 22. května se na naší škole odehrávalo Mezinárodní setkání škol z Polska, Německa a 
Česka. Navštívit nás mělo i Slovenko, které bohužel nedorazilo. 
    Setkání se neslo v duchu „překonávání hranic mezi lidmi“. Cílem setkání bylo sblížit naše školy, 
navázat nové vztahy a rozšíření naše jazykové schopnosti. Již první den, po příjezdu žáků a ubytování 
v rodinách, se každý stát představil různými prezentacemi. Zajímavé bylo přečtení úvahy „Kdybych byl 
králem, co bych změnil.“ Každá škola měla velice zajímavé úvahy a všichni poukazovali na 
problematiky celého světa. Zajímavé na prvním dni bylo, že nás navštívila i televize Déčko, která o naší 
škole udělala menší reportáž, ve které nechyběly ani rozhovory se žáky všech škol. Na celou reportáž 
se můžete podívat na I-vysílání ČT. Určitě doporučuji zhlédnout :). 
    Druhý den jsme podnikli celodenní výlet do hlavního města Prahy. Chodili jsme po pražských 
památkách a žákům z Česka byl přidělen úkol - vyprávět žákům z jiných zemí o památkách v jejich 
jazyce. Statečný boj s němčinou byl zajímavý. Dále se celá velká skupina přesunula do nákupního 
centra Paládium, kde poobědvala, ale i nakupovala. Následně jsme šli všichni na loď, která nás  
odvezla do pražské ZOO. Večer byla na rozlučku diskotéka. Tento den si všichni užili asi nejvíce. 
    Poslední den už byl strávený opět ve škole. Žáci všech škol si měli připravit prezentace na různá 
témata – jaké jsou nejčastěji hranice mezi lidmi. Tyto prezentace byly zajímavé pro celou školu. 
Prezentace si vyslechli všichni žáci 6. – 9. ročníků v češtině, v němčině a v polštině. 
Celé setkání zakončila velká rozlučka v tělocvičně, kde jsme našim hostům předali dárky na památku 
a poděkovali jsme jim za jejich příjezd. Setkání bude pokračovat příští školní rok, kdy naši žáci navštíví 
Polsko, Německo a Slovensko. Už nyní se všichni moc těšíme!                                                         
Michaela Špaňhelová, 8.A         

Wenn ich die Königin der Welt wäre 

Bernartová Linda 

Wenn ich die Königin der Welt wäre, würde ich Weltfrieden wollen. 

Ich würde dafür sorgen, dass alle Kinder in Afrika etwas zum Essen und zum Trinken haben und zur Schule gehen. 

Ich möchte Wilderei verhindern. 

Dann würde ich ein Heilmittel gegen Krebs entwickeln. 

Ich würde Kraftwerke und Autos erfinden, die die Umwelt nicht verschmutzen würden. 

Ich würde das Essen für ärmere Menschen machen. 

Ich würde Häuser für Obdachlose bauen. 

Kinder im Kinderheim hätten jeweils ein eingenes Zuhause und eine eigene Familie. 

Damit jeder arbeiten kann. 

Zahnärzte würden billigere Zahnplomben haben. 

Dass man keine Impfung braucht. 

Dass alle Menschen zusammenkommen. Um alle glücklich zu machen. 

Und dass alle schön  sind. 



 17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme všem krásné prázdniny! Žáci Mediální výchovy ZŠ Zeleneč 


