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                 Od začátku až do konce 

Naše společná léta začala, když jsme se sešli v první třídě. S naší paní učitelkou třídní Jitkou 

Zukalovou máme hodně zážitků, na které rádi vzpomínáme. Navštívili jsme koně v 

Šestajovicích, Bezděz a stihli jsme i školu v přírodě na Šumavě.  

Druhá třída začala zvesela. Jak tak letěl čas, tak jsme navštívili planetárium v Praze a IQ park, 

který nás hodně zaujal. V IQ parku jsme zjistili, že máme IQ tykve. Po druhé třídě jsme se 

přesouvali do nové školy.  

Ve třetí třídě jsme strávili poslední rok s paní učitelkou Jitkou Zukalovou, která se o nás 

starala první tři roky a seznámili jsme se s novým spolužákem Jirkou Schindlerem. Bohužel 

jsme se museli rozloučit s naším kamarádem Dominikem Šerudou a Kájou Černou, se kterými 

jsme si užili dost zábavy. Stejně jako v předchozích letech jsme navštívili dost zajímavých 

míst.  Byli jsme na Karlštejně. Dále jsme spolu byli v Jičíně, kde jsme se cestou zasekli v 

bublinách. 

Další dva roky s námi jako třídní učitelka prožila paní učitelka Jana Klimešová. Tento rok 

jsme uvítali další dva spolužáky - Timeu Jahodovou a Huga Urbanczyka. Také jsme se 

přestěhovali do větší třídy. Konec školního roku jsme zakončili akademíí, kde jsme tancovali 

na písničku od Xindla X.  

 V páté třídě jsme si užili docela dost srandy. Bojovali jsme na koberci, hráli flašku a 

šlapanou. To všechno bylo fajn. Ke konci páté třídy k nám přišel nový kluk, Tomáš Hofman, 

který za 3 měsíce odešel. Bohužel jsme se na konci páté třídy museli rozloučit s některými 

spolužáky, kteří odcházeli na gympl - Bárou Erbovou, Terkou Vonkovou, Adamem Horákem, 

Adamem Kulichem a Filipem Drábkem. Na konci roku na akademii jsme tancovali na Lady 

Gagu Bad Romance.  

Od šesté třídy se s námi trápila paní učitelka Zuzana Schmidtová, které jsme zůstali na krku 

až do deváté třídy, vlastně v tom 'teenergerském' období. Tento rok k nám emigrovali žáci 

z Jiren - Eliška Burdychová, Sára Vejdovská, Michal Kašpar a náš kemo Vojta Smetana. V 

lednu jsme měli možnost jet do Albrechtic na lyžák. V březnu jsme se poprvé vydali do 

zahraničí. Navštívili jsme Anglii, ve které nás rozdělili do rodin. Užili jsme si dost srandy a 

navštívili dost míst. V šesté třídě jsme se akademie nezúčastnili.  

Do sedmé třídy k nám přišel Tonda Strnad. Také si pamatujeme, že jsme viděli poprvé naší 

paní učitelku třídní nakrátko. Sedmou třídu ukončil GANGAM STYLE na akademii, kde se 

odvážně Fanda postavil do čela. Tento rok byl naším posledním rokem klidu.  

V osmé třídě jsme uvítali další spolužáky - Kačku Faustovou, Alexe Boyka a Markétu 

Kosnarovou. Tento rok jsme měli velmi napilno - příprava na přímačky. V dubnu jsme po 

dvou letech navštívili znovu Anglii, tentokrát nejela jen naše škola, ale také škola z Brna. V 

Anglii jsme si užili hrozně moc legrace – „ Alexi zamávej!“  To už jsme měli za sebou další 

rok.  Rok plný zážitků. Naše oči koukaly vpřed, koukaly a stále koukají do budoucna, do 

světa, do kterého jsme se narodili. Do toho světa, který musíme pochopit, žít ho, užívat si ho. 



   Máme neskutečné štěstí, že máme kolem sebe lidi, které máme rádi, a kteří mají rádi nás.  Po 

dvou měsících volna jsme se vrátili do školy a věděli jsme, že už nám zbývá málo společného 

času. Učení na příjímačky nám znovu začalo a všichni jsme se hrozně moc snažili, aby nám to 

všem vyšlo. Na konci dubna jsme se dozvěděli, že jsme všichni přijatí. Radost, kterou jsme 

cítili, se nedala popsat slovy. Potom jsme si začali uvědomovat, že už máme pouze dva 

společné měsíce. V květnu jsme se s paní učitelkou vydali do Německa, nejprve jsme zavítali 

do zoo v Norimberku, kde jsme viděli plejtváka. V zoo jsme si hodně užili, skoro všichni jsme 

si koupili zvířecí čepice. 

 
   K večeru jsme dorazili se zpožděním do penzionu, kde jsme si celý večer povídali a celkově 

jsme si to užili. Druhý den jsme vyrazili do Legolandu, kde to bylo ještě lepší. Dokonce 

máme i video, které natočila i sestříhala Mirka. Také jsme viděli naší paní učitelku třídní, jak 

si to drandí na Projectu X! Kolem šesté hodiny večer jsme nastoupili do autobusu na cestu 

zpátky do Prahy. Po víkendu jsme v naší škole s radostí přivítali Poláky, Němce a Slovenky, 

se kterými jsme prožili radostné tři dny, včetně dvou diskoték. Poděkování patří Fandovi a 

klukům za skvělou hudbu a našim paním učitelkám za skvěle připravený třídenní program. Na 

začátku června jsme vyjeli na vodák, kde jsme strávili 4 dny.  

Blíží se konec. Připravujeme se na akademii a píšeme pololetky a den slz se nám nenávratně 

blíží.  

Na závěr těchto let strávených zde bychom chtěli poděkovat paní ředitelce Janě Malé, která se o 

nás celých devět let starala. Dále bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří to s námi 

vydrželi, zvláště naší paní učitelce třídní Zuzaně Schmidtové a paní učitelce Kafkové, která se 

s námi dřela. Také naší třídě za skvěle prožitých devět let. 

                                                                                   Kája Borecká & Vendy Hyková 



 

 
Milí spolužáci, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste to tu se mnou vydrželi těch 9 let. Bylo to super tu bejt 
s váma a prožít ty chvíle s vámi. 
Drazí učitelé, chtěl bych vám všem poděkovat za to, co jste mě za těch 9 let naučili. 
Milí přátelé (Alex, Vojta, Luboš, Tomáš, Kačka a Týna), chtěl bych vám poděkovat a doufám, že se budem 
setkávat i po základní škole. Všichni jste super kámoši, i když jsme si občas dělali naschvály, ale i tak to bylo 
super. 
                                                                                                                 Matěj Petráš 
 
Milý Matěji, chtěl bych ti poděkovat za to, jak dementní jsi občas byl a co za blbosti jsi dokázal vypustit z úst. 
Drazí a milí a čestní atd. kamarádi z naší pětky (Alex, Tomáš, Luboš, Vojta, Matěj) chtěl bych vám poděkovat za 
to, co jsme tu za ty dva roky zažili. Divím se, že máme všichni všechny končetiny atd. 
Milí učitelé, chtěl bych vám poděkovat za to, co jste mě naučili, i když jste si možná mysleli, že mě naštvete 
špatnou známkou. No to ani omylem! 
                                                                                                              Alex Boyko 
 
Milí spolužáci, 
Jsem ráda, že i když tu s vámi nejsem od začátku, dali jste mi možnost se začlenit do vašeho kolektivu. Jste 
úžasní a bude se mi po vás strašně stýskat. Bez vás bude všude nuda.  
Ještě bych chtěla poděkovat Sáře, že mi na začátku se vším pomohla, vysvětlila a seznámila s ostatními.  
Díky                                                                                                    K. F. 
 
Dobrý den, zdravím nebo ahoj. Je to strašně těžké komu dřív poděkovat. Začnu od začátku. Především bych  
chtěl poděkovat všem spolužákům a učitelům za pěkně strávené čtyři roky na této škole. Teď bych chtěl 
jmenovitě poděkovat. Především bych chtěl poděkovat paní učitelce Kafkové, díky které konečně umím psát 
téměř bez chyb, ale i její hodiny byly bezva. Také děkuji paní učitelce Schmidtové za to, že se nás v 6. třídě ujala. 
Za to, že do nás čtyři roky hustila vzorečky, obvody, obsahy a všechno možné. Také paní učitelce Čákorové, na 
fyziku se těší každý. To snad je všechno. Jinak děkuju i všem dalším učitelům za to, že to s náma vydrželi bez 
toho,  aniž by nás uškrtili. Osmákům a dalším deváťákům, aby se dostali na školu, kam chtěli. 
                                                                                                                          M. K. 
 
 
Milí spolužáci, chtěla bych vám poděkovat za to, že jste pro mě byli úžasná třída, když jsem přišla s natáčením 
videí, tak (nevím jak za mými zády a je mi to jedno) jste mě podpořili a za to vám jsem opravdu vděčná. Taky 
jsem tu mohla najít přátele, které nechci ztratit, protože jsou to úžasní lidé. 
Milí učitelé, děkuji za všechno. 
Milí rodiče, děkuji za to, že jste to se mnou těch 9 let ve škole vydrželi a že mi i potom pořád dáváte najíst a napít. 
Děkuji. 
Milá Adélko, děkuju, že jsi tu pro mě vždycky byla a chtěla bych být aspoň z poloviny tak dobrá kamarádka jako 
jsi ty pro mě. Ani nepočítej s tím, že se mě zbavíš. 
Milá Kájo, děkuju, že vždycky, když jsem chtěla s něčím pomoct, tak jsi mi pomohla 
Milý Tomáši, děkuju, že říkáš, co si myslíš, protože díky tobě už ze mě není ta „zmalovaná kráva.“ 
Milý Alexi, děkuju, že si sem přišel, protože to byly dva úžasný roky. A za těch 10 let……… 
                                                                                                                                                Timea 
 
Drazí spolužáci, je mi ctí a národním smutkem, že se s váma musím loučit na konci této velkolepé cesty, bylo to 
nádherných 9 let. Chci vám všem poděkovat za to, že jsem mohl být členem vašeho úžasného kolektivu celých 
devět let. 
Chci také poděkovat všem členům učitelského sboru, že měli trpělivost s mou otravností a leností, a že jsem se 
díky jim dostal na střední školu. 
Nakonec chci poděkovat paním učitelkám třídním, že s námi pořádaly různé akce a výlety. 
                                                                                                                                     Luboš 
 
Milá paní učitelko Kafková, děkuji vám za to, jak jste nás naučila dobře češtinu. Záleželo vám na nás a vždy, když 
bylo potřeba, jste nám pomohla. Dále bych chtěl poděkovat paní učitelce Čákorové za velmi příjemné hodiny.  
Dále bych chtěl poděkovat paní učitelce Havelkové a Sobotové za to, že jim na nás záleží a chtějí pro nás to 
nejlepší 
To, čeho si dost vážím, byl kolektiv a přátelé, že byli takoví, jací byli. Zažili jsme strašně moc zážitků, průserů a 
výletů. Za nikoho jiného bych je neměnil. 
Nakonec bych chtěl poděkovat rodičům, že mě podporovali a dělali svačiny. 
                                                                                                                           Kuba 
 
Milí spolužáci a učitelé, 
Děkuji za ta léta strávené s vámi a za všechno, co jste mi předali. Všem učitelům děkuji za všechny znalosti a za 
trpělivost s naší třídou a se mnou. 



Všem mým spolužákům bych chtěla poděkovat za legraci, kterou jsem si s vámi užila a prostě jednoduše řečeno 
za celých 9 let. Všichni mi budete strašně chybět, bude se mi po vás stýskat. 
                                                                                           Děkuji Venda 
 
Chtěla bych poděkovat paní asistentce za to, že se o mě starala a měla trpělivost a smysl pro humor. 
Pak paní učitelce Kafkové za to, že jsem si díky ní oblíbila češtinu. 
Pak paní učitelce Čákorové za skvělou osobu, co kdy učila fyziku. 
Taky paní učitelce Řeřichové za lepší známku z angličtiny a dobrý přístup ke mně, až chudák odešla. 
Své mámě za to, že mě doma učila angličtinu. 
A TO JE VŠE.                                                                                                     T. B. 
 
Milí spolužáci a učitelé,  
Chtěla bych vám poděkovat za ty roky strávené na této škole. Všem učitelům děkuji za trpělivost a nervy s naší 
třídou, za všechny znalosti, které jsme se naučili. Všem lidem z této třídy bych chtěla poděkovat za úžasných 9 
let, které jsme spolu prožili. Moc vám všem za to děkuji, budete mi chybět, přátelé. 
                                                                                                                          L. S. 
 
Čas na této škole byl příjemně strávený. Rád bych poděkoval především těmto učitelům: panu učiteli Zemenovi a 
Kociánovi, paním učitelkám Schmidtové, Kafkové a Pařízkové za trpělivost při práci se mnou a s celou naší 
třídou. 
Také děkuji mé třídě za pěkně strávené roky, a i když jsem tu byl jen krátce, vždy na Zeleneč budu vzpomínat jen 
v dobrém. 
                                                                                                                                       
                                                                                                       Král  Šumavy  
 
Chtěla bych srdečně poděkovat svým milovaným rodičům, kamarádům a hlavně učitelům, kteří mě kdy učili. 
Rodičům za to, že tu byla vždycky pro mě, že mi pomáhali, když jsem potřebovala. Hlavně za to, že mě nenutili 
do střední, jakou by chtěli oni a nechali ji vybrat mě. Proto bych chtěla strašně moc poděkovat svý mamce Janě 
Baierové a svému náhradnímu taťkovi Václavu Baierovi. Moc vám děkuju a mám vás strašně ráda. 
Potom bych chtěla poděkovat svým kamarádům, kteří stáli vždy při mně. Děkuju vám za to, navždy na vás budu 
vzpomínat. 
Nakonec bych chtěla poděkovat učitelům. Bez vás bych to nezvládla. Cením si toho, že jste byli vždy tak moc 
trpěliví a za to, že jste mi dovolili opravit si špatné známky. Srdečně vám strašně moc děkuju za vše. Budu na vás 
ráda vzpomínat. 
A hlavně bych chtěla strašně moc poděkovat naší paní ředitelce Janě Malé. 
                                                                                                               Lucie Šimonková  
 
Ahojte všichni, 
Myslím si, že jsem si lepší třídu nemohla přát. Chtěla bych vám poděkovat za těch spoustu skvělých zážitků, 
výletů, výbuchů smíchu, prostě za všechno super, co jsme spolu prožili. Budete mi všichni moc chybět. Nikdy 
nezapomenu na těchto 9 úžasných let společně. Děkuji. 
Také bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám, které to s námi musely vydržet. Vždy se nám snažily vše 
dobře vysvětlit a pomoci, když jsme si nevěděly rady. 

A na závěr bych chtěla poděkovat za podporu od celé mé rodiny, zvláště babičce, která se se mnou často učila a 
moc mi pomáhala. Děkuji. 

Děkuji všem za všechno.                                                                Adéla Bicanová  

Tímto bych chtěl poděkovat učitelům a učitelkám, kteří se o nás po celých 9 let starali a opatrovali nás. Něco jsme 
se naučili, připravili nás na zkoušky na střední školy - další etapu našeho života a vzdělávání. Rád bych také chtěl 
moc poděkovat p. ředitelce za to, že tu nad vším držela ochrannou ruku. Taky za to, že jsem měl tu výjimečnou a 
ojedinělou možnost dokumentovat naše úspěchy i neúspěchy. Nyní už se musíme posunout dále na další loď, 
trochu větší a složitější. Čekají nás další nesnáze, ale i zábava. Za to, že se budu moci na tuto loď nalodit vděčím 
vám všem... Chtěl bych také škole i učitelskému sboru a paní ředitelce popřát mnoho dalších úspěchů a doufám, 
že  tato škola zůstane taková, jak ji známe.... 
 
                                                                                          František Budinský 
 
Milí spolužáci, 
chtěla bych vám poděkovat především za dobrý kolektiv, za krásně prožitých 9 let s vámi. Za to, jací jste. Za 
všechno, co jsem s vámi prožila. Za to, že jsme při sobě dokázali držet. Našla jsem si zde ty nejlepší kamarády, u 
kterých vím, že se na ně mohu spolehnout. Poznala jsem zde kamarády, na které nezapomenu. Lidi jste nejlepší. 
Dále bych chtěla poděkovat učitelům, že to s námi těch 9 let vydrželi a pomáhali nám. Velké “díky“ patří také naší 
paní ředitelce a třídním učitelům, co jsme za 9 let měli. 
Také děkuji rodičům za to, co jste pro mě udělali. Bylo to krásně prožitých 9 let. Děkuji. 
                                                                      



                                                                                        Kája Borecká 
 
 
Chtěla bych moc poděkovat za to, že jsem mohla chodit do zelenečské školy. Děkuji za to, co mě tady všichni 
naučili. Děkuji učitelům, rodičům, přátelům za podporu. A děkuji všem, že jsem zde mohla strávit 
nezapomenutelné 4 roky! Děkuji. 
                                                                                          Eliška Burdychová 
 
 
Především bych chtěla poděkovat učitelkám a učitelům této školy, protože spolužákům a rodičům budu děkovat 
osobně.  
Děkuji paní učitelce Schmidtové za to, že s námi přežila jako třídní 4 roky. 
Dále paní učitelce Janě Klimešové za skvělé tělocviky, anebo suplované hodiny. Paní učitelce Čákorové děkuji za 
legraci v hodině fyziky, panu učitelce Pařízkové za skvělou přípravu na zkoušky KET a PET. Paní učitelce 
Barešové děkuji za hodiny němčiny, panu učiteli Kociánovi za velice záživné a naučné hodiny dějepisu a 
zeměpisu, panu učiteli Zemenovi za vtipné, ale i náročné, výtvarky a panu učiteli Balákovi za pevné nervy při 
hudebce. 
Největší dík patří paní ředitelce, která se o nás celých devět let starala a moc nám tento poslední rok pomohla.  
                                                                                               Děkuji Mirka 
 
             Chtěl bych poděkovat všem učitelkám a panu učiteli Zemenovi za vylepšení fyzické kondice. Dále bych chtěl 
poděkovat paní učitelce Sobotové za vysvětlení (dle mého názoru) nevyřešitelných příkladů a úloh, dále paní učitelce 
Pařízkové za to, že mě naučila mluvit anglicky a zorganizovala pro mě zkoušky na mezinárodní úrovni. Paní učitelce Barešové 
děkuji za to, že mě naučila šprechtit německy a ukázala mi, že když se chce, tak to jde. Děkuji také paní zástupkyni 
Havelkové za tu chvilku němčiny, co jsme spolu měli, a že mi zařídila přestup do lepší skupiny němčiny. A hlavně děkuji naší 
paní učitelce třídní, že se nás snažila zklidnit. Stálo ji to nervy. I přesto si myslím, že nás zklidnit nejde .  
                                                                                                                                           Jirka 
 
Dnešním rokem pro nás všechny něco končí. Pro nás nejen měsíc červen, ale i celá devítiletá školní docházka. 
Už nejsme ty malé děti, které šly do školy 1. 9. 2006. Za těch devět let se hodně věcí změnilo, i když ten pocit 
nejistoty jistě nastane znovu, za dva měsíce, ale už ne na této škole. I když se nesejdeme jako třída a už 
nebudeme denně procházet touto školou, část mládí zde necháme a vzpomínky budeme mít stále uchované v 
paměti. 
Chtěl bych poděkovat všem učitelům i učitelkám za to, že to s námi vydrželi až do 9. ročníku ZŠ.  
Velké poděkování patří především paní učitelce Kafkové, paní učitelce Čákorové, panu učiteli Kociánovi, paní 
učitelce Schmidtové a všem ostatním vyučujícím,... 
A nakonec bych rád poděkoval mým rodičům, kteří mi celých devět let se vším pomáhali. 
                                                                                                  Lukáš 
 
Chtěl bych poděkovat všem spolužákům za super tři roky na téhle škole. Hlavně bych chtěl poděkovat všem 
učitelům, že měli se mnou trpělivost, a že mě něco naučili, což si samozřejmě odnesu na střední školu. Chtěl 
bych poděkovat paní učitelce Schmidtové za to, co pro nás za tu dobu udělala, že měla s námi trpělivost i v 
našem pubertální věku. Nebylo to s námi lehké, ale s paní učitelkou také ne. Dále velký dík patří naší paní 
ředitelce za její péči v posledním ročníku, kdy se nám každému snažila pomoci vybrat tu pravou střední školu. Na 
tuto základní školu budu vzpomínat velice kladně. Budu vzpomínat na to, co se  mi podařilo i nepodařilo a na vás, 
všechny učitele, kteří jste nám  dali co nejvíce vědomostí. Brzy se s touto školou rozloučím a nikdy na ni 
nezapomenu...  
 
                                                                                        Děkuji Tonda Strnad  
 

    

                    A nyní vyjádŘení od paní učitelky TŘÍDNÍ      

Hodně štěstí deváťákům! Loučíme se … někoho čekají v září brány gymnázia, někoho přivítá průmyslová škola, obchodní 

akademie nebo jedno z učilišť. Ať už to bude jakkoliv, chtěla bych svým (bývalým) žákům popřát pevné nervy a pořádnou 

dávku štěstí v budoucích letech na středních školách. To ostatní – pracovitost a vytrvalost - je na Vás. Doufám, že se Vám 

všem podaří splnit si ty nejodvážnější sny a že za pár let budete jen s úsměvem a láskou vzpomínat na tu školu, kde jste se po 

devět let snažili zapamatovat si alespoň „ty základy“. 

 

Deváťákům tedy ještě jednou HODNĚ ŠTĚSTÍ přeje (bývalá) třídní učitelka. 

                                                                                                     Mgr. Zuzana Schmidtová 
 



 

12 RAD DO DALŠÍHO STUDENTSKÉHO ŽIVOTA 

Milí deváťáci, čeká vás velká životní změna. Vyrážíte ze zelenečské školy do světa. Pamatujte, že: 

1. KAŽDÝ ZAČÁTEK JE TĚŽKÝ, ale vy ho zvládnete. 

2. ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL, ale vy se učit umíte. 

3. TRPĚLIVOST PŘINÁŠÍ RŮŽE, proto ji mějte stále hodně. 

4. PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD, to vy dobře víte.  

5. LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY, takže ji nikdy nepoužívejte. 

6. PES, KTERÝ ŠTĚKÁ, NEKOUŠE. Nebojte se nikoho, ale raději si ho „ochočte“. 

7. VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, proto přiměřeně sportujte! 

8. DLOUHÉ VLASY, KRÁTKÝ ROZUM. Ostříhejte se! 

9. RÁNO MOUDŘEJŠÍ VEČERA. Naštěstí je ve školách dopolední výuka. 

10. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ, takže zapomeňte na taháky a opisování!  

11. CO MŮŽEŠ UDĚLAT HNED, NEODKLÁDEJ NA ZÍTŘEK! Například nauč se slovíčka z 

němčiny . 

12. S JÍDLEM ROSTE CHUŤ, takže se určitě všichni rozhodnete studovat na vysokých 

školách.  

 

Poznáte naše hodná zvířátka ??? 
 
 
 
 
Poslední číslo letošních Klásknovin pro vás vytvořili: Jakub Červencl 7. třída, Tomáš Čížek 7. třída, 

Mgr. M. Havelková  

 

 

 


