
„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme 

všechno, co jsme se naučili ve škole“ 



Naše školní cesta začala v první třídě, kdy jsme se báli, ale zároveň jsme se těšili, i když se většina z nás znala ze školky, i tak 
jsme měli strach. Naštěstí jsme dostali úžasnou paní učitelku Dagmar Hladišovou, se kterou jsme podnikli spoustu výletů. 
Paní učitelka se ale bohužel zranila, takže nás místo ní na nějaký ten čas vyučovala naše oblíbená družinářka Bára Šimonová. 
Ve druhé třídě jsme jeli na naši první školu v přírodě do Harachova, kde jsme navštívili krásné Mumlavské vodopády. Asi 
v polovině školního roku k nám přišla nová spolužačka Deni Ovečková. Na konci druhé třídy jsme se museli bohužel rozloučit 
s paní učitelkou Hladišovou a ve třetí třídě jsme dostali paní učitelku Veroniku Kánskou, která nás měla jako svoji první třídu. 
S paní učitelkou jsme jeli na školu v přírodě, kde bylo lanové centrum a horolezecká stěna. Sice jsme se toho báli, ale 
nakonec jsme obojí úspěšně zvládli. Ve čtvrté třídě jsme už paní učitelku znali lépe a jeli jsme s ní na školu v přírodě na 
chatu Bedřichovku, na které jsme si to moc užili. Také k nám přistoupili dva noví spolužáci Samuel Menclík a Amir Bufka. 
V páté třídě jsme viděli díky paní učitelce Kánské několik muzikálů v divadle Broadway jako např. Hamlet, Tři mušketýři. 
Opět jsme jeli na školu v přírodě na Bedřichovku, jelikož se nám tam moc líbilo. Myslím, že nikdy nezapomeneme na 
strašidelnou bojovku, kterou jsme zde zažili. Na konci jsme se rozloučili nejen s paní učitelkou Kánskou, ale i s několika 
našimi spolužáky, kteří odešli na gymnázia. Jako např. Nikita Bernardová, Kačka Seifertová, David Hromas, Daniel Jungwirth, 
David Kománek, Jakub Zástěra a Lucka Tomšíčková, která se odstěhovala.  Na druhém stupni už to začínalo být těžší. V šesté 
třídě jsme dostali za třídní učitelku paní učitelku Petru Beňovou, kterou jsme předtím vídali jen na vlastivědu. Do třídy také 
přišli dva noví spolužáci Šimon Urban, Radek Čermák a Leon Toth. S paní učitelkou jsme podnikli mnoho výletů např. jsme 
byli v Aquaparku. Jeli jsme na náš první lyžák do Albrechtic i s ostatními spolužáky z jiných tříd. Náramně jsme si to tam užili. 
Poprvé jsme také spali ve škole, kde kluci přinesli podmáslí a smíchali ho s pomerančem, takže jsme v tom puchu spali celou 
noc. Měli jsme jet na školu v přírodě, ale ten rok byly povodně, tak jsme ji přesunuli na další rok. Na konci šesté třídy odešel 
náš spolužák Radek Čermák. V sedmé třídě jsme jeli hned na slíbenou školu v přírodě, kterou jsme si užili, včetně toho 
výšlapu na Bezděz. Také jsme opět jeli na lyžák, který byl ještě lepší než ten minulý. Během roku jsme se rozloučili s naším 
spolužákem Janem Lebedou a na konci roku kvůli odchodu na gymnázia s Adélou Amirzaiovou, Tomášem Majerem, Amirem 
Bufkou, Leonem Tothem a se Samuelem Menclíkem, který se odstěhoval. V osmé třídě se k nám vrátil opět náš spolužák 
Radek Čermák. Začali jsme přemýšlet o naší budoucnosti, na jakou školu bychom chtěli jít. Zažili jsme setkání tří 
partnerských škol, které uspořádala naše škola: kamarádi ze Zelenče na Slovensku, z Polska a z Feuchtwagenu. Měli jsme 
s nimi několik aktivit a moc jsme si to s nimi užili. První půlrok v deváté třídě byl pro nás velmi těžký. Museli jsme se snažit, 
abychom měli dobré známky kvůli středním školám. K tomu všemu jsme ve škole pořádali soutěž na halloween o nejlepší 
masku, dělali jsme čerty a mikuláše, což jsme si náramně užili. Jeli jsme také do Německa do města Feuchtwagen za našimi 
německými kamarády. Navštívili jsme Anglii, kde jsme bydleli v anglických rodinách a navštívili mnoho krásných míst 
v Londýně a v okolí. Druhý půlrok už byl těžší. Příprava na příjímací zkoušky a pro některé samotné příjímací zkoušky. 
Zkrátka jsme se museli hodně učit. Absolvovali jsme sjezd řeky Orlice. Ten jsme si fakt užili. Čekají nás obhajoby, třídní výlety 
a závěrečné akce ve škole. Čeká nás den, kterého se obáváme - náš odchod ze základní školy. Každému se nejdřív asi bude 
stýskat, ale nastane pro nás nový začátek na střední škole. I přesto doufám, že se dál budeme scházet a navždy zůstaneme 
přáteli.          Vanesa Elbazová 

 

 

 



9. TŘÍDA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015 - 2016 

Klaudie Bendová 

Radek Čermák 

Vanessa Elbazová 

Tereza Hamerová 

Barbora Hromasová 

Václav Janeček 

Jan Kukla 

Patrik Materna 

Helena Moravcová 

Jan Moraveček 

Denisa Ovečková 

Roman Silovský 

Robert Sládek 

Eliška Slavíková 

Alžběta Soukupová 

Veronika Tinková 

Šimon Urban 

 



 
Milí spolužáci, chtěla bych vám za vše poděkovat. Za poslední rok jsme se všichni hodně sblížili a je z nás super 
kolektiv. Chtěla bych poděkovat hlavně Terce, která nám pomáhala, když jsme něco nedokázali pochopit i přes 
to, že se nám učitelé snažili vše vysvětlit. Má smysl pro humor a v její společnosti se nikdo nikdy nenudí. 
Pořádně jsme se začaly spolu bavit až v tu dobu, co nás posadili vedle sebe a jsem za to moc vděčná.  Také bych 
ráda poděkovala Deni, která se pořád směje a válí se smíchy po podlaze. Už svým smíchem nakazila úplně 
všechny. Naučila mě být upřímná. Bylo mi ctí být holek sousedka v lavici. Chtěla bych poděkovat i Klaudi, která 
je pro mě úžasná kamarádka, které můžu vše říct a vím, že mě nezradí. Naučili jsme jí jak být 'bad girl'. Dále 
Verče za to, jak jsme si skvěle užily vodu, a že mi pomáhala zabíjet komáry ve stanu. Je hrozně talentovaná na 
kreslení a už se těším, až mi nakreslí portrét. Chtěla bych poděkovat i Vávě, která vydržela to, jak jsme jí s 
holkama štvaly a házely po ní papírky a občas přiletěla i flaška. Známe se už opravdu dlouho a jsem ráda, že 
jsem takového člověka poznala. Potom Báře, která mi pila pití. Dělala v Anglii „průvodkyni“ a všichni jsme u toho 
umírali smíchy. Dále bych chtěla poděkovat Elišce a Helče, se kterými jsem si občas povídala. Chtěla bych 
poděkovat i Šimonovi a zlepšení dnů tím, že nás pořád objímal. Je to mimoň, ale i hrozně super člověk. Jsem 
ráda, že přišel k nám do třídy. Patrik mi pomáhal jíst svačiny a na střední bez nás umře hlady. Radek měl dříve ve 
třídě s hodně lidmi problém, ale postupně se to zlepšovalo. Teď je to člověk, který je můj dobrý kamarád a 
pořád posílá vtipné obrázky z facebooku na zlepšení nálady. Honza Moraveček vnášel do hodin skvělou 
atmosféru svými vtipnými poznámkami. Robert, Honza Kukla a Vašek jsou lidé, které jsem pořádně poznala až v 
devítce. Robert je talentovaný na sport a na lolko. Dává mi nové rekordy ve hrách na mobilu. Je to super kámoš. 
S Honzou, Vaškem a Romanem jsem se nikdy nenudila. 
A teď bych chtěla poděkovat paní učitelce Beňové, která s námi úspěšně přežila čtyři roky. Máme hrozně moc 
společných zážiků. Naučila nás světové dějiny, základní věci o Zemi a většina z nás umí i psát bez chyb. Žádní 
malíři z nás ale nebudou. Dále paní učitelce Sobotové, ke které jsme si vždy mohli přijít pro radu a díky ní víme, 
že pro nás nevyřešitelné úlohy v matematice mají občas nějakou logiku. Každé pondělí, když přišla k nám do 
třídy, tak se lekla našich výtvarných výtvorů na nástěnce a zjistila, že v její třídě jsou lidé oproti nám talenti na 
výtvarku. Potom paní učitelce Pařízkové, která nás skvěle připravila na zkoušky KET a PET. A paní učitelce 
Semecké, která má na tom také zásluhu. Děkuju i paní učitelce Klimešové, díky které umíme těhotenské cviky a 
hodiny těláku byly vždy zábava. Potom paní učitelce Schmidtové, která měla trpělivost a  vysvětlovala nám 
chemii, která pro nás byla nepochopitelná. Hodiny přírodopisu byly super. Dále paní učitelce Ballové, která nás 
naučila fyziku. Hodiny nikdy nebyly nudné, pořád jsme dělali prezentace, projekty a soudní proces. Dále děkuji i 
paní učitelce Barešové, která nás naučila německy. Všechno nám vysvětlovala minimálně 5krát. Abychom látku 
pochopili, tak před námi dělala různé cviky. Děkuji i panu učiteli Kociánovi, který nás učil rok zeměpis a svými 
vtipnými tričkami nám zlepšoval náladu. Panu učiteli Balákovi, který s námi měl obrovskou trpělivost i přes to, že 
v jeho hodinách nikdo nedával pozor a on si musel zpívat sám. Dále děkuji i paní zástupkyni Havelkové, která nás 
učila občanskou výchovu. Dávala nám pořádně těžké testy, ale známky jsme si pak vylepšovali pracovními listy. 
Měli jsme s ní literární klub, ve kterém jsme se koukali na zajímavé filmy a jezdili na tajné výlety. A nakonec bych 
chtěla poděkovat paní ředitelce, kterou jsme měli v páté třídě na češtinu a teď v deváté třídě nám pomáhala se 
rozhodovat, na jakou školu půjdeme. Děkuji i všem ostatním učitelům, které jsem nezmínila. 
Děkuji svým rodičům, kteří mě podporovali, dělali mi svačiny a podepisovali úkoly.  
Dále děkuji i všem mým kamarádům z ostatních tříd a doufám, že se budeme nadále potkávat. Děkuji všem za 
krásně prožitou základní školu. 
                                                                                                                                        Bětka 
 
Nejprve bych chtěla poděkovat všem učitelům za to, jakou trpělivost s námi měli a vždy, když jsme něco 
nechápali, tak nám to s poklidem znovu vysvětlili. Velké díky patří naší paní ředitelce, která nám velmi pomohla 
s výběrem středních škol a také, že se o nás neustále zajímala. Chci také poděkovat paní zástupkyni Havelkové, 
která nám velice pomohla s literaturou a ve svém volném čase si na nás vždy udělala čas, když bylo potřeba.                                                                                                       
Také moc děkuji mým skvělým rodičům, kteří za mnou vždy stáli. Co se týče mojí třídy, tak jsem moc ráda, že 
jsem mohla být v tomto kolektivu, který je vážně skvělý a moc jsem si s ním rozuměla. Naše neustálé výbuchy 
smíchu, myslím, že se jen tak zapomenout nedají. To samé naše zážitky. Šímo, chci ti moc poděkovat za to, jak 
jsi byl vždy ochoten mi pomoct a lepšího kamaráda jsem si nemohla přát. I když se občas pohádáme, mám tě 
ráda a jsem ráda, že jdu zrovna s tebou na stejnou školu. Berťo, moc ti děkuju za to, že ses začal hodně 
projevovat, a tak jsme tě mohli poznat víc. Chci ti také moc poděkovat za tvojí ochotu mi vysvětlovat 



matematiku a také za tvoje vtipné poznámky, protože bez nich by to nebylo ono. Jsi vážně fajn kamarád. 
Patriku, chci ti „poděkovat“ za to, jak jsi mi každodenně jedl svačinu. Doufám, že neumřeš na střední hlady. 
Románku, děkuju za tvoje vtipné projevy, které si sice občas přeháněl, ale stejně byly v tvém provedení vážně 
vtipné. Vašku, chci ti poděkovat za to, jak jsi vždycky vyskočil, když jsi měl za jedna a řval jsi, až to bylo slyšet i 
do zadních lavic. Doopravdy jsem se nasmála. Také jsem ráda, že jdeme na stejnou školu. Honzo Moravečku, 
chci ti poděkovat za tvoje vtipné poznámky, které jsi pronášel v hodinách. Ráďo, děkuju ti za to, jak jsi za náma 
vždy chodil a tvými poznámkami jsi nám udělal den vtipnějším, a také bys to nebyl ty bez posílání kravin na 
facebooku, jak jinak. Honzíku Kuklo, děkuji ti za tvé rozumné názory, protože vždy bylo fajn si popovídat s 
někým, kdo má stejné pohledy na věci. A teď náš takzvaný ''Sadomasogang''. Terulko, jsi vážně skvělá osoba. 
Jsem strašně moc ráda, že jsme se začaly po prvním stupni hodně bavit. Moc si s tebou rozumím. Také ti chci 
moc poděkovat za časté vysvětlování matematiky či němčiny. Jsi strašně hodná a milá a je s tebou nehorázná 
sranda. Věřím, že se budeme stýkat i nadále, ať už jen z toho důvodu, že od sebe bydlíme pár kroků. Mám tě 
moc ráda. Bětuško, ty jsi od sedmé třídy, jak vyměněná. Neskutečné, jak ses začala projevovat. Také spolu 
máme spoustu zážitků (např. vandr). Moc si rozumíme, což dokazuje i to, jak často řekneme stejné věci ve 
stejnou dobu úplně náhodou. Také doufám, že se budeme stýkat nadále a žádný tenis mě doopravdy tentokrát 

nezajímá�! Mám tě také moc ráda. Holky, chci vám poděkovat za naše rozhovory v lavici. Bylo to fakt skvělé 
s vámi sedět. Klaudinečko, neustále mě naplňuješ pouze pozitivní náladou, jak se nekonečně usmíváš. Jsi 
strašně hodná, milá a také umíš pěkně vyletět, když někdo uráží tvé kamarády. Je s tebou strašná sranda a jsem 
ráda, že jsi také odvázanější než předtím. Také se mi snažíš vždy pomoct a vždy jsi tu pro mě, když tě potřebuji. 
Mám tě moc ráda a jsem opět moc ráda, že budeme navštěvovat stejnou střední školu. Báro, chci ti poděkovat 
za tvůj skvělý smích alá  morče a nebo  jak jsi vždycky předváděla průvodkyni. To bylo taky skvělé a vtipné. Máš 
dobrý smysl pro humor. Také chci poděkovat za to, jak jsi kolikrát s náma prokecala tělocvik místo toho, 
abychom cvičili. Vávo, chci ti poděkovat za obrovskou trpělivost se mnou, i když to někdy nebylo jednoduché. 
Vždy jsi nás uměla nějakým způsobem zabavit. Také ti chci poděkovat za časté půjčování věcí do školy z tvojí 
dobré vůle. Verčo, vždy jsi nás uměla pobavit tím, jak jsi byla mimo (to samé Šíma). Společně nám nejde 
dějepis, takže ti děkuji, že jsem se díky tobě necítila při dějepisu zle. Máš moc vtipné nápady a vždy se snažíš 
všem pomoci a taky umíš dobře naslouchat. Tyto osoby jsem moc neznala, ale pokusím se o nich něco sepsat. 
Eliško, tvoje poznámky byly občas fakt něco k popukání. Je také strašně vtipné, jak pořád někoho okřikuješ. Je s 
tebou zkrátka sranda. Helčo ,i když jsi většinu času byla tichá, vždy ses chovala hezky a byla jsi milá. Je 
neskutečné, jak rychle vše uteklo. Nezapomenu na vás a doufám, že se budeme stýkat i nadále. Všichni jste mi 
nějakým tím způsobem přirostli k srdci. Moc vám všem přeji, aby se vám dařilo na škole, kterou jste zvolili a 
abyste tam byli všichni spokojení. Také doufám, že si ty poslední chvilky všichni užijeme. Budete mi chybět. 
                                                                                                                                                                   Deni 
 
Tímto sdělením bych chtěla poděkovat hlavně některým lidem. Chtěla bych vám říct, že jste v mé cestě byli 
hodně důležití. Nejdříve bych chtěla poděkovat mým rodičům, že mě v mých rozhodnutích podporovali a 
doufám, že mě budou podporovat i nadále. Dále bych chtěla poděkovat i některým učitelům a učitelkám za 
podporu a skvělý přístup. Nejprve bych ráda poděkovala paní ředitelce za to, že mi pomohla s výběrem střední 
školy. Potom bych chtěla poděkovat všem třídním učitelkám, co nás měli za to, že to s námi ty roky vydržely. 
Také bych chtěla poděkovat paní učitelce Sobotové za pevné nervy v matematice i paní učitelce Pařízkové za to, 
že mi ukázala, že i angličtina není tak hrozná a za úžasný výlet do Anglie. Poslední z učitelek, které bych chtěla 
poděkovat, je paní učitelka Schmidtová. Děkuji jí za pomoc při mém ročníkovém projektu. A nakonec chci 
poděkovat mým kamarádům za pomoc a podporu při všech mých rozhodnutích. Děkuji vám za vše, co jste pro 
mě dělali a ještě děláte.                                                                                                 Eliška          
                                                                                                                                                                  
 
Tímto psaním, bych chtĕl podĕkovat všem svým spolužákům, učitelům a učitelkám a přátelům z 8. třídy za 
skvĕle prožité školní roky a úžasné zážitky které nikdy nezapomenu.  
                                                                                                            Honza K. 
 
 
30. června 2016 naposledy přijdu do ZŠ Zeleneč, kde jsem prožil skvělých 9 let a úspěšně absolvoval základní 
školní docházku. 
 
Na střední školu se těším, ale po naší základce se mi bude stýskat, chodil jsem sem rád.  Mám rád naší třídu, 
spolužáky, učitele, atmosféru školy, děti z nižších ročníků, které mi budou chybět a snad i já jim. Samozřejmě by 
se občas našlo něco, co se zrovna nepovedlo nebo nebylo podle mých představ, ale díky přátelskému prostředí, 



vstřícnosti a lidskému přístupu učitelů  k nám žákům se vždy podařilo vše zvládnout, a to nejen problémy s 
výukou, ale také mezi dětmi.   
 
Když mi něco nešlo, něco mě trápilo nebo jsem něco nechápal, kterýkoliv z pedagogů nebo i paní ředitelka mi 
podali pomocnou ruku a s danou věcí pomohli.  Na škole si cením, že je velice dobře vybavena počítačovými 
učebnami, tablety a dalšími pomůckami. Zúčastnil jsem se mnoha výletů, které nemohu ani všechny 
vyjmenovat, ale např. vodácký a lyžařský kurz, výjezdy do zahraničí, ať už do Anglie nebo poslední výlet do 
partnerské školy v Polsku, zůstanou pro mě nezapomenutelnými.  Naší základku bych určitě doporučil budoucím 
školákům a jejich rodičům. 
 
Rád bych tímto poděkoval všem pedagogům, spolužákům, kamarádům, paní zástupkyni a paní ředitelce za těch 
báječných 9 let. 
 
                                                                                                                                                                Honza M. 
   
Milí učitelé. Vám bych chtěla poděkovat jako prvním. Máte můj velký obdiv za to, že jste to s námi vydrželi a 
měli s námi obrovskou trpělivost. I když to tak občas asi nevypadalo, tak vás máme moc rádi. Velký dík patří 
hlavně paní ředitelce Janě Malé za to, že mi umožnila studovat v této krásné, prostorné a moderní škole. Za to, 
že se nás v 5. třídě ujala na češtinu a z toho roku mám krásnou vzpomínku - a to knížku, kterou jsme s Vámi 
psali. Taky za to, že se o nás starala a pomohla nám s výběrem a přihlášením na střední školu. Další velký dík 
patří mým třídním učitelkám. Jako první děkuji paní učitelce Hladišové. S Vámi jsem prožila první 2 roky mého 
života na škole. Byla jste na mě milá a naučila jste mě základům, bez kterých bych se nedostala dál. Samozřejmě 
jsem nezapomněla ani na naši skvělou družinářku Báru Šimonovou, která nás učila první dva měsíce, když byla 
paní učitelka nemocná. Naučila jste nás zdravit, když někdo přijde do třídy a skvěle jste si s námi hrála 
v družině. Oběma vám moc děkuji. Dále bych chtěla poděkovat paní učitelce Kánské, která si s námi musela 
zažít opravdové peklo. Byli jsme Vaše první třída, kterou jste kdy učila, ale bohužel jsme byli velice divocí. Ale o 
to víc Vás obdivuji, že jste to s námi přežila a neskončila jste s povoláním učitelky. A nakonec bych chtěla 
poděkovat paní učitelce Beňové. Vy jste nás měla 4 roky a za tu dobu jsme se hodně změnili. Zažili jsme s Vámi 
mnoho zážitků, na které nikdy nezapomenu. Provedla jste nás dějinami a rozčilovala jste se s námi u češtiny . 
Děkuji Vám za vaši velkou trpělivost a taky za to, že jste nám naše průšvihy vždy nakonec prominula. A to jich 
nebylo málo… 
Dále bych chtěla poděkovat mým úžasným rodičům, kteří za mnou vždy stáli a věřili mi. Díky, mami, že jsi se se 
mnou na prvním stupni pečlivě učila a ukázala mi, že když se chce, tak není tak těžké mít dobré známky. Děkuju 
i tobě, tati, že jsi se mnou trávil hodiny a hodiny nad dějepisem, ve kterém jsi profík. Velký dík za nádherné 
dětství a za to, že jste mě naučili životním hodnotám. Mám Vás moc ráda. 
A teď jsou na řadě moji spolužáci. Na začátku chci říct, že ať už vás znám od školky, nebo od 1. či 7. třídy, tak 
jsem moc ráda, že jsem vás všechny poznala a mohla s vámi strávit dlouhé dny ve školních lavicích.  
Holky, kdybych tu měla každé říct všechno, co na ní mám ráda, tak tu jsme hodně dlouho. Ale všem vám chci 
říct, že jsem moc šťastná, že jsme se tak skvěle sešly. Děkuju Vávě a Terce za to, že se se mnou v předškolácích 
začaly bavit, i když mě neznaly, protože jsem nechodila do školky. Taky ráda vzpomínám na vaše narozeninové 
oslavy, které byly vždycky super.  Bety, s tebou jsem si taky užila kopec srandy.  I když jsi na první pohled 
vypadala tiše, uměla jsi to pořádně rozjet. Baru, na naše návštěvy doma, blbnutí v bazénu a i všude jinde se 
opravdu nedá zapomenout. Jsi úžasná kamarádka a mám tě moc ráda. Deni, ty jsi ten nejupřímnější člověk, 
kterého znám. Sice to občas pěkně zamrzí, ale jsem ráda, že už se nebojím říct svůj názor ostatním. Verčo, 
s tebou je taky sranda a já obdivuji tvůj talent v kreslení. Jsi super holka. Eliško a Helčo, vás moc neznám, ale 
pěkně se s vámi povídá. Holky, doufám, že dosáhnete v životě toho, co opravdu chcete. 
Kluci, vy jste všichni neuvěřitelní! Vás mám všechny ráda, i když jste takový paka. Honzíku Moravečku, ty jsi 
úžasný kamarád, kterému můžu říct všechno. Známe se už neskutečně dlouho a máme spolu nespočet zážitků. 
Doufám, že se budeme ještě dlouho vídat. Honzo Kuklo, tobě bych chtěla poděkovat za hezky prokecaný 
hodiny v družině, kdy jsme si zalezli do šatny a ty jsi mi ukazoval svou sbírku karet. Jsi super kluk. Romčo, ty jsi 
prostě neuvěřitelný. Vůbec si bez tebe nedokážu představit naší třídu. Je s tebou děsná sranda a jsi fajn 
kamarád. Páťo, tebe obdivuju za to, jak všechno zvládáš v pohodě a se vším si poradíš. A taky jsem ráda, že ti 
chutnají moje svačiny. Vášo, tebe taky bohužel moc neznám, ale určitě nezapomenu na tvojí upřímnou radost 
z toho, když se ti něco povede a ty tvoje výbuchy nadšení jsou super. Ráďo, ty jsi taky fajn človíček. Už jsi toho 
hodně procestoval, což ti opravdu závidím (samozřejmě v dobrém). Bertíku, vím, že mě poslední dobou moc 
nemusíš, ale já proti tobě nic nemám. Jsi super kluk a skvěle hraješ fotbal. Myslím, že toho v životě hodně 
dokážeš a držím ti palce, ať se ti vše splní. Šímo, ty jsi úžasný srdečný kluk, který vždy dokáže zvednout náladu a 



vykouzlit úsměv na rtech. Máš neuvěřitelnou fantazii a vždy nás pobavíš svým projevem. Jsem opravdu moc 
ráda, že spolu jdeme na střední školu. Doufám, že si to tam spolu užijeme.  
Ještě jednou vám všem děkuji za báječná školní léta, na které budu vzpomínat celý svůj život! 
                                                                                                                                                               Klaudi   
Po devíti letech na Základní škole Zeleneč bych ráda poděkovala kantorům, spolužákům a rodičům. 
 
PRO KANTORY: 
 
V první třídě jsem dostala úžasnou paní učitelku Hladišovou, která mě naučila základy, na kterých jsem mohla v 
dalších letech stavět. Naučila mě sčítat a odečítat a pomohla mi s učením abecedy. Nikdy nezapomenu, jak se 
snažila dávat pozor na naše písmo. 
Další třídní učitelkou se stala paní učitelka Kánská. Chudák nás dostala jako svojí první třídu po ukončení studia 
a neměla to s námi vůbec jednoduché. Přesto se snažila nám dát maximum a nevzdala to s námi. 
Obzvlášťnehezké překvapení pro ní bylo, když jsme jí na nové auto vylili černou tuž. Ze začátku to nebylo 
příjemné pro nikoho, ale teď po pár letech, se už tomu vždy jen zasmějeme. I potom všem nám předávala své 
znalosti a pomáhala nám s čímkoliv jsme za ní přišli.  
Už v té době jsme měli na vlastivědu naší příští a také poslední třídní  učitelku a tou je Petra Beňová. Strávili 
jsme s ní báječná léta našeho pubertálního dospívání. Dávala na nás vždy pozor, byla tady pro nás a pomáhala 
nám i s osobními problémy. Dastali jsme se společně s ní přes všechny starosti od poškození třídní knihy po 
výběr středních škol. A ten byl pro každého z nás velmi důležitý. Všichni vyučující se zajímali, pomáhali nám s 
výběrem a následně nás podporovali v našem rozhodnutí. 
Také paní učitelce Sobotové chci moc poděkovat. První rok matematiky s ní jsme sice byli trochu překvapení její 
rychlostí a energií, trochu jsme nestíhali a úkolů bylo pro nás strašně moc, ale jenom díky tomu teď v 
matematice nemáme s ničím problém. Naučila nás vše co mohla a byla pro nás jako taková druhá třídní 
učitelka. Probírali jsme s ní i naše problémy, které s ochotou vyslechla a poradila nám, jak je řešit. Pokud jsme 
něco nechápali v matematice nebo na nás byla moc rychlá, vždy nám nabídla po škole pomoc a každý jsme s ní 
takhle strávili hodně jejího času. Jednou za čas přišla, abychom jí pomohli s rozdáváním ovoce, což jsme 
pokaždé s radostí přijmuli. Připravila nás výborně na střední školy. 
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat paní ředitelce. V páté třídě jsme jí měli na jazyk český a díky ní se nám 
už nikdy nestane, že bychom nestíhali diktáty. Taky stálé opakování tzv.: cibule nám usnadnilo další roky. Paní 
ředitelka nám pomohla při výběru středních škol. Opět nám dala kousek svého času a s každým z nás probrala 
možnosti a jako ostatní kantoři i ona nás podpořila v našich rozhodnutích. Vždycky se o nás zajímala, všechny 
nás velice dobře znala a kdykoliv byl problém a ona se o něm dozvěděla, tak přispěchala na pomoc. Je chápavá 
a i díky ní máme všichni základní vzdělání. 
 
Všem učitelům, kteří měli s mojí třídou nějaký přemět bych chtěla poděkovat za pomoc, čas, ochotu a všechny 
znalosti co jste mi dali. Všem děkuji, za nervy, které s námi museli vytrpět a za zábavu, kterou jsem si i díky nim 
užila. Nikdy jste to s námi nevzdali a za to jsem opravdu vděčná. 
 
 
PRO SPOLUŽÁKY: 
Naše řady od první třídy hodně prořídli. Chtěla bych poděkovat alespoň těm, se kterými jsem prošla většinu let 
na této škole. 
 
KLAUDINKA: 
Klaudi, během těch let jsme se spolu bavily víc a víc. Prošly jsme si lepšími i horšími časy, ale vždycky jsme si 
nakonec našly společnou cestu.  Pokaždé jsi mi pomohla a byla tady pro mě. Zažily jsme spolu strašně moc 
zábavy, na kterou nikdy nezapomenu. Dokázaly jsme si povídat hodiny a vždycky jsme se u toho hrozně moc 
nasmály. Jsem ráda za každou chvilku strávenou s tebou a doufám, že I když jdeme každá na jinou školu, se 
budeme stále vídat, protože jsi čestná a milá osůbka. 
 
TERKA: 
Terko, jsem ráda, že jsem s tebou mohla strávit čas. Nejvíc ho asi bylo v posledních dvou letech. Je s tebou 
zábava a člověk se nikdy nenudí. Když má někdo problem, přispěcháš mu na pomoc.  
 
ŠIMON: 



Šímo, jsi neuvěřitelně milý a starostlivý. Pomohl jsi mi, když mi nebylo nejlíp a vždy jsi mě podpořil. Stál jsi při 
mě, když se ostatní otočili zády. Snažíš se všem vždy pomoct  a všímáš si, když na tom zrovna někdo není nejlíp. 
Člověk s tebou pokaždé zažije spoustu zábavy a nasměje se. Tvoje záliba rozčesávat a hrát si s našima vlasama  
je úžasná a bude asi všem ze třídy chybět. Je mi líto, že jsme spolu začali trávit vice času až v posledních letech, 
ale o to víc jsem ráda, za ten čas, který jsem s tebou mohla sdílet. Doufám, že se i po základní škole budeme 
stále vídat, protože jsi opravdový kamarád, kterého jen tak někde nepotkám. 
 
VÁVA: 
Vávo, většinu času jsi spíše ta, která poslouchá, ale když už něco řekneš, tak to stojí za to. Už strašně dlouho tě 
popichujeme, že jsi malá a je vtipné, když se potom kvůli tomu urazíš. Naštěstí tě to vždy po chvíli přejde a jsi 
zase ta strašně fajn liliputí Váva. Doufám, že tě bude bavit všechno na střední škole a věřím, že se potkáme i po 
základce. 
 
 
VERČA: 
Verčo, ty jsi na tom podobně jako Váva, ale v poslední době jsi se docela rozmluvila, což je dobře. Jsi vtipná a 
zábavná. Naštěstí už nejsi tak často nemocná a přeju ti, aby to s tvojí umunitou bylo stále jen lepší. 
 
HONZA MORAVEČEK: 
Honzíku, byl jsi vždycky můj velký kamarád. Vídali jsme se i mimo školu a užili jsme si spolu spoustu legrace. 
Často jsem o tobě vtipkovala a byl jsi jeden z mála, který to chápal. Jsem ráda, že jsem tě potkala a strávila s 
tebou čas. Ze všeho uděláš zábavu a pořád vymýšlíš nějaký rošťarny. 
 
HONZA KUKLA: 
Honzo, jednu dobu jsme se víc bavili a já jsem zjistila, že jsi fajn a snažíš se s každým vyjít. Staráš se o ostatní, 
pomáháš a zastáváš se, když to někdo potřebuje. Jsi hodný a vím, že bych se ti mohla kdykoliv svěřit. 
 
ROBERT: 
Berte, jsi upřímný a řekneš co si myslíš. Pomáháš každému a vždycky jsi mi vysvětlil matematiku, když jsem jí 
nechápala. Věřim, že ještě vyrosteš, jak pořád říkáš a možná nás opravdu jednou i přerosteš. 
 
BĚTKA: 
Bětko, jsi milá a když něco řekneš, tak se nad tím všichni zasmějeme. Doufám, že si na střední škole najdeš 
spoustu dobrých kamarádů, které budeš moct taky takhle bavit. 
 
ROMAN: 
Většinu času jsi se snažil být vtipný a dařilo se ti to. Skoro všechno bereš na lehkou váhu a z ničeho neděláš 
velkou věc. Ale, když jsem trávila hodiny němčiny s tebou, tak jsem zjistila, že jsi i milý a rád každému pomůžeš. 
Snad ti to na střední půjde a užiješ si jí. 
 
Radku, Patriku, Vašku, Eliško, Deni a Helčo děkuji i vám za strávený čas na Základní škole Zeleneč. Netrávila 
jsem s vámi tolik času a neměla jsem možnost vás osobněji poznat, a proto vám píšu jedno poděkování 
dohromady. 
 
Každopádně všem děkuji za devět let, za všechny zkušenost, zábavu a kamarádství, které se mi dostalo. 
 
 
PRO RODIČE: 
 
Děkuji svým rodičům, že mě devět let podporovali, pomáhali mi, seděli se mnou hodiny u učení a snažili se mi 
všechno vysvětlit. Věřím, že mi budou pomáhat i na střední škole a podpoří mě v dalším vzdělání. 
Děkuji i rodičům spolužáků. Plánovali pro nás výlety, jezdili na ně s námi, přespávali pro nás ve škole. Bez jejich 
snahy bychom některé akce vůbec neměli. Děkuji všem za veškerou snahu, práci a čas strávený nad našima 
bonusovýma akcema. 
                                                                                                                                             Bára 
 



Jedna kapitola našeho života končí a ta další již brzy začíná. Myslím si, že jsme spolu prožili krásných 9 let na ŽŠ 
Zeleneč. Jsem rád, že jsem mohl být součástí tak skvělé party, kterou jsme za tu dobu vytvořili. Byla s vámi 
sranda a nikdy jsem se nenudil.  A doufám, že se budeme scházet i po úspěšném dokončení ZŠ. Tímto bych vám 
všem chtěl moc poděkovat, za ty krásná léta, která jsme spolu prožili. Chtěl bych také poděkovat naším učitelům 
a učitelkám, že nás toho hodně naučili a kdykoliv nám pomohli. A také bych chtěl poděkovat mé rodině, která mě 
podporovala.  

                                                                                                            Robert                                                                                   

 
Devět let. Za tu dobu se mnohé změnilo. Lidé odcházeli, noví zase přicházeli (jako například já). Vztahy vznikaly, 
rozpadaly se, nebo se za tu dobu vůbec nezměnily. Ať už se ale změnilo nebo nezměnilo cokoliv, těch devět let 
uběhlo, a my všichni teď stojíme před novou etapou našeho života. Jsou ale věci, na které většina z nás nikdy 
nezapomene. Na které já nikdy, nikdy nezapomenu. A to jsou ti skvělí lidé, se kterými jsem dokončil základní 
školu, se kterými jsem strávil skoro 7 hodin denně, celé 4 roky. Lidi, kteří se stali moji druhou rodinou, na které 
budu šťastně vzpomínat a pro které mám v srdci vyhrazené vlastní místo. Mám vás všechny moc rád. Každého z 
vás jsem si za ty roky neskutečně oblíbil. Chci vám poděkovat za úžasný kolektiv, který jste vytvořili, který 
fungoval a nikoho nestranil a i za to, že jste mě do něj přijali. Na tyhle šťastný roky budu ještě dlouho 
vzpomínat, stejně tak jako na každého z vás. Doufám, že i když se neuvidíme tak často, tak že se i tak budeme 
scházet (a jestli ne tak stejně máte smůlu, protože vás tam všechny stejně dotáhnu:3). Chci tedy, abyste všichni 
věděli, abys ty věděla, nebo tys věděl, že tě mám rád, a že ti chci poděkovat za ty 4 roky s tebou. Že jsem ti 
vděčnej, že jsem měl tu šanci tě poznat, a že na tebe budu i nadále vzpomínat. Všem vám dlužím velké díky.                                                                                                         
To i učitelům a rodičům, že vždycky stáli při nás, podporovali nás ve škole i mimo školu, měli pro nás pochopení, 
měli s námi trpělivost a snažili se nám vždy vyjít vstříc. Můj vděk patří paní ředitelce, která mě i všem nám 
ostatním pomohla se střední školou. Pomohla nám si vybrat správně, pomohla nám s vyplňováním přihlášek a s 
mnoha dalšími věcmi co ani dělat nemusela ale i přes to, že práce a povinností měla víc než dost, tak si na nás 
čas našla. Stejně tak děkuji i paní zástupkyni ředitelky Havelkové za to, že i přes nebezpečí v podobě rozlítaných 
puberťáckých teenagerů s námi a s paní učitelkou Barešovou jela na výlet do Německa a i přes menší 
komplikace ho nakonec s námi úspěšně zvládla. Chtěl bych jí poděkovat i za to, jak nám věnovala její volný čas v 
podobě tajných výletů, které pro nás vždy pečlivě a dobře připravila. Cítili jsme se na nich dobře. Teď bych ale 
rád každému z mých spolužáků něco málo napsal. 
Začnu tebou, Deniško^^. Upřímně ani nevíš, jak moc jsem rád, že s tebou se ještě loučit nemusím, a že jdeme 
na stejnou školu. I když toho spolu nepochybně ještě hodně zažijeme, dlužím ti obrovské díky za to, že po 
všechny ty roky jsi mi byla nejlepši kamarádkou. I když jsem občas dělal kraviny, stála jsi vždycky za mnou, 
pomáhala jsi mi, a že tobě jsem se vždycky mohl s čímkoliv svěřit. Za to, že i přes těch pár věcí, co se stalo, jsme 
se vždycky zase usmířili. Že jsi se se mnou vždycky podělila o svačinu, když já šikulka tu svoji zapomněl a to díky 
tvé úžasné mamince, která dělala a stále dělá ty nejlepší svačiny jaké znám^^. Že si mě s tvým bráškou vždycky 
rozesmála. Máš úžasnou rodinu, Deni, a je vidět, že k ní patříš. Lepší kamarádku jsem si přát nemohl. Děkuju za 
všechno, Deni. 
Ahoj Helčo. I když s tebou jsem za ty roky nestrávil tolik času, tak aspoň z toho, jak tě znám, si můžu říct, že si 
vážně fajn holka. I když toho moc nenamluvíš, tak když už něco řekneš, tak to rozhodně stojí za to^^. Tvoje 
trefné vtipné poznámky mě skoro vždycky rozesmějí, a nepochybuji, že jsi i milá a hodná holka. Díky že jsem tě 
taky mohl aspoň trochu poznat. 
Aby tu nebyly jen samé holky, tak i něco o tobě Berťo^^. Musím říct, že jsem opravdu rád, že jsme se poslední 
dobou začali tolik bavit. Ať už mi pomáháš vysvětlit matiku, ať se navzájem dohadujeme, kdo z nás je lepší ve 
hrách, ať se jen tak bavíme nebo provokujeme holky, nebo ať společně potaháme a vyhrajeme hru (GG), to 
všechno jsou okamžiky, na které budu vždycky rád vzpomínat, protože byly prožité s tebou. Díky za spoustu 
zábavy s tebou, a gl hf na střední^^ 
Tery^^. Na tobě jsem vždycky upřímně spoustu věcí obdivoval. Tvoji zodpovědnost, TO, jak si byla vždycky 
chytrá a měla samé jedničky, TO jak si vždycky ochotně pomáhala ostatním, tvoji kreativitu a zapálenost pro 
jakoukoliv věc, TO, jak si vždycky dokázala říct v pravý čas libovou vtipnou hlášku, nebo i TO, jakou jsi se mnou 
měla vždycky trpělivost, když jsi mi vysvětlovala látku, dávala občas opsat domácí úkoly, pomohla při testu 
nebo mi řekla, kde jsme, když jsem zrovna nadával pozor. Nebyla jsi ten typ, co všechno vzdává, a když spadne, 
už nevstává. Ne. Ty si byla bojovník^^, nikdy ses nevzdávala, nic pro tebe nebylo nemožné. A to jsem měl na 
tobě vždycky rád. Kdybych si měl vybrat někoho, na kom pokaždé vidím nejvíc hezkých vlastností, vybral bych si 
bez váhání tebe^^. Moc ti děkuju za ty super roky strávené s tebou. Přeji ti hodně štěstí jak na střední tak i do 
života, a vím, že ho budeš mít. Musíš si jen mnohem víc věřit! Jsi úžasná holka, neboj^^. 



Eli^^. Pamatuješ na vodák? Jak jsme se vždycky předháněli, kdo bude rychlejší, nebo jak jsme na sebe cákali 
pádlem vodu, nebo jak kecali vždycky u ohně? A tvůj táta to zabil tou vtipnou hláškou^^. Byly to ty chvíle, díky 
kterým jsem zjistil, že jsi vážně fajn, že jsi zábavná. Člověk s tebou dokáže suprově pokecat a i se upřímně 
zasmát. Nebo to, jak začneš vždycky okřikovat kluky, když dělají kraviny, anebo ty tvoje super hlášky o hodině. 
Díky tomu se musím pokaždé smát^^. A za tohle všechno ti opravdu děkuji. Přeji ti, ať zvládneš školu^^ 
Tuňáčku^^.  Asi už tušíš, že je řeč o tobě Baruško =P. Víš, co jsem na tobě vždycky moc oceňoval? Ten tvůj 
úsměv^^. Ať bylo hezky nebo ošklivě, ať byla nálada třídy dobrá nebo špatná, ať jsi byla zrovna šťastná, veselá 
nebo smutná a naštvaná, ať se dělo cokoliv, byl to každý den ten tvůj upřímný nádherný úsměv, který mi 
vždycky zvedl náladu a stál se začátkem mého dne( a to i o pondělkách^^). I když jsi to ne vždycky měla lehké, 
nikdy jsi nedala nic znát, dál jsi všechny naplňovala svým úsměvem a pomáhala, kde jsi mohla. Chtěl bych to 
jednou umět taky. Jsem opravdu poctěn, že jsem měl tu čest tě poznat, a dokonce se stát tvým přítelem^^. 
Máme spolu spoustu super zážitků a historek, které kdybych měl vyjmenovat, byli bychom tu dlouho^^ (co bys 
dělala kdyby...:3). Za tyhle vzpomínky jsem neskutečně rád, budu na ně dál rád vzpomínat a nikdy je 
nezapomenu^^. Snad se i po základce někdy zase sejdeme a budeme pokračovat ve vytváření těchto 
legendárních zážitků (polštářek ovečka^^). Když jsme šli ven, pokecali^^(hlavně o naši pravé a jediné 
lásce...lásce k jídlu!:3). Nebo jak jsem ti občas zavolal a pokecali jsme. Anebo náš legendární román Princezna a 
tuňáček^^. Nezapomenutelné chvíle^^. A Baruško? Musíš se víc usmívat!!^^. Úsměv ti moc sluší, a je to TO, co 
lidem pokaždé udělá o něco hezčí den^^. A proto buď vždycky sama sebou, neměň se, protože tě mám rád 
takovou, jaká jsi. A nejen já, ale i spousta dalších lidí, a proto se nikdy nenech nikým změnit^^ 
P. S. I can always make you smile^^ 
Bráško^^. Jop, mluvím o tobě Romčo. Všechny ty týdny a víkendy u mě, miliardy zážitků, vtipných, dementních 
anebo trochu od obojího. My dva jsme toho prožili snad nejvíc. Od toho dne, co si tu strávil první 3 nebo 4 
hodiny, až do tohoto dne, kdy už u mě skoro bydlíš^^. S tebou jsem se dokázal vždycky nejvíc odvázat a být sám 
sebou. Navždy budu s úsměvem na tváři vzpomínat na ty tvoje legendární a nezapomenutelné vtipy, vtípky a 
hlášky, při kterých jsi pokaždé rektnul jakoukoliv situaci. S tebou jsem měl vždycky největší výtlemy, a to ať jsme 
se na sebe házeli přes matiku vtipný ksichty, nebo čekali v písničce na ten správnej beat a potom sebou začali 
mrskat jako dva epileptičtí poloslepí lachtani, co se snaží tancovat^^. Děkuju ti za všechen ten čas, co jsem s 
tebou mohl strávit, za každou tvoji snahu i úspěch mě smíchem dohnat až k slzám, a to dokonce i v situacích, 
kdy mi k smíchu moc nebylo. A chci, abys věděl, že ať základka skončí nebo ne, u mě doma máš kdykoliv dveře 
otevřené. Kdo jinej taky se mnou udrží v CoDkách krok když ne ty?:3 
Tak to vypadá, že jsme to zmákli, soudruhu Honzo Kuklo^^. S tebou mě taky vážou hory vzpomínek^^. 
Například vodák. My dva jsme tam byli prostě nejvíc legendární^^. Například naše ovečka:3, nebo naše 
dokonalá hymna, kterou jsme zpívali úplně celej vodák^^. My tam prostě byli jako ti nejzkušenější a nejlepší:3. 
Jak vždycky o přestávce  pustíme karaoke, a potom to tam zpíváme přes celou třídu:3. Anebo jdeme jen tak 
pokecat se sedmačkama^^. A vzpomínáš na Quit? O tom jsme vždycky dokázali kecat hodiny a hodiny^^. Anebo 
tvůj legendární bráška, taky k nezapomenutí. Díky, že jsi na mě byl vždycky tak milej, dokázal jsi se mnou kecat 
hodiny klidně jen tak o blbostech, a že jsme spolu vždycky mohli dokonale a nezpochybnitelně zpívat naše 
songy^^ 
I tobě hodně štěstí dál do života, a hlavně dělej vždy to, co tě baví, a nenech ostatní, aby tě od toho odradili.^^ 
Klaudí^^. Ty si neskutečně milá a hodná holka^^. Jsem strašně štastnej, že i ty se mnou jdeš na školu^^ 
Upřímně, lidí jako ty je dnes už opravdu málo. Ohroženej druh, pamatuješ?^^. A proto si tě strašně moc vážím. 
To, jak jsi na mě vždycky hodná. To, jak na mě vždycky čekáš^^. Když mi pomáháš v němčině a promiň, že jsem 
tam po tobě každou chvíli něco chtěl^^. Když se nám společně něco podařilo. Když přijdu do třidy, a slyším ten 
tvůj úžasnej hlas^^. Ani bys nevěřila, kolikrát mi to zlepšilo den^^ Jsou to skvělé okamžiky. V těchto chvílích 
vím, že člověka jako ty je potřeba si opravdu vážit, protože je jich vážně málo, a já bych tě nechtěl ztratit. 
Nikdy^^ 
Pamatuješ, jak jsme spolu seděli na matiku, Bětko?^^. Nebo náš libovej vkus pro telefon:3. S tebou byla vždycky 
sranda^^. A to naprosto kdekoliv nebo kdykoliv^^. Jak jsem si vedle tebe pokaždé sednul, když tu Terka nebyla, 
a jak mě vždycky učitelé vyhazovali zpět na místo^^. S tebou to vždycky bylo super^^. Jsem rád, že si ti podařilo 
dostat se na gympl, protože vím, že jsi chytrá holka a že na to máš^^. I když mě mrzí, že s námi taky najdeš na 
školu, tak jsem rád, že jsi ty ráda^^ 
Vávo^^. I s tebou byly ty 4 roky fakt užitý. Jako jedna z mála ze třídy jsi byla taky skvělý čtenář a kecalo se s 
tebou jak o knihách, tak třeba i filmech nebo seriálech^^. S tebou byla vždycky sranda^^. Dokázal jsem s tebou 
jak normálně pokecat, tak se i pořádné zasmát. Vždycky jsi byla obětavá a ochotná, a to mám na tobě hodně 
rád. Doufám, že takovou  zůstaneš^^ Zvládni střední, dělej co tě baví. Nezapomeň mě ve svém budoucím 
knižním trháku uvést do poděkování:3). Pozdravuj ode mě v Hebrejsku a nezapomeň na 306 vlas zleva^^ 



Ahoj Vášo^^. Tak jsme oba zvládli to, co jsme chtěli:3. Pamatuješ, jak jsme si vždycky dávali ty cíle? Dostat 
vyznamenání:3, mít za 1 z matematiky, nebo mít co nejlepší vysvědčení. Vždycky jsem žasnul nad tím, jak jsi 
dokázal prosadit nějaký cíl. Začal jsi za něj bojovat a pokaždé jsi tak dosáhl svého. Byl to právě ten tvůj zápal, co 
mě vždycky motivoval. Když pro to tak moc dokáže bojovat on, musíš to aspoň z části zvládnout taky, říkal jsem 
si vždycky. A díky tvé motivaci jsme se oba dostali tam, kam jsme chtěli. Ale to naše soupeření, kdo bude mít 
lepší vysvědčení nekončí, neboj se:3. Jdeme spolu dál na školu, takže to bude nejvíc super^^. Jsi vážně super 
kámoš. Oba dva máme podobné cíle a snad jich oba dva i dosáhneme. Takže si užij prázdniny, v září se zase 
uvidíme^^ 
Patriku^^. My dva jsme toho taky spoustu zažili:3. Vždycky si pro mě byl super kámoš, na kterého vím, že je 
spoleh^^. I když si línej cokoliv dělat, seš vážně chytrej člověk, kterej se podle mě ve světě neztratí^^.Tak toho 
koukej využít:3. S tebou byla vždycky fajn atmoška, a to ať jsi se mnou šel do CČM, abych tam nebyl sám, ať už 
se ládujeme v KFC, ať už mi pomáháš^^, ať spolu jdeme pěšky domů a kecáme a debatujeme o různých věcech, 
prostě ať kdekoliv řešíme cokoliv, tak s tebou je to vždycky fajn^^. Zvládni školu, splň si svoje plány^^, a neboj 
se, my dva se na 100% ještě setkáme^^ 
Veru^^. Ty jsi byla vždycky strašně hodná holka. Hlavně tvoje nadání na focení a kreslením...naprosto 
úžasné!^^. S tebou byl vždycky pohodovej pokec. Vždycky kolem tebe působily jenom ty hezké a roztomilé 
vlastnosti^^ a nikdy jsem si nevšimnul, že by ses zachovala zle nebo tak, což jsi snad jediný člověk^^. Máš 
spoustu super vlastností, jsi dokonale nadaná v mnoha oborech, máš cit a ještě k tomu hraješ hry?:3 Základ 
každé dokonalé ženy^^. Myslím, že ty nebudeš mít nikdy nouzi:3. Stejně jako jsem řekl i ostatním, tak to říkám i 
tobě^^:...dělej hlavně to co chceš a co tě baví^^...i když zřejmě k tomu, že ti jde snad úplně všechno si 
nemyslím, že zrovna ty by si měla nějaký problém:3. Tak zvládni školu, a nezapomeň své drahocenné 
schopnosti a umění dál rozvíjet^^...je to dar. 
Tak teď jsi na řadě ty, Ráďo. My dva jsme toho zažili vážně spoustu^^. Patřili tam i dobré chvíle, kdy jsme se 
mezi sebou ještě bavili^^. Myslím jsi, že jsi chytrý kluk. Tvoje nadání pro zeměpis je...prostě neuvěřitelné. 
Úžasné. Víš ohledně tohohle spousty věcí, protože je vidět, že tě to baví a rozhodně ti to i jde. Tak snad jen drž 
se tohohle a zvládni školu^^ 
Nejlepší nakonec,  jak se říká, pane spolumoderátore Honzo, že?^^ Na tobě jsem vždycky strašně obdivoval, jak 
ses nikdy nebál odvázat a byl jsi pro jakoukoliv srandu^^. Nestyděl ses^^. Byl jsi naprosto skvělý 
spolupracovník^^, ať jsme spolu měli na starost jakékoliv akce, pokaždé ses plně zapojil, snažil ses pomoct, kde 
jsi mohl a zároveň jsi svoji práci odvedl pokaždé brilantně^^. Nebál ses nikdy zastat člověka, na kterém ti 
záleželo, a to ať ti hrozilo cokoliv. Vždycky jsi měl pro ostatní pochopení^^. Doufám, že budeš dál chodit jenom 
po úspěších, přeji ti hodně štěstí do života a na škole. Snad se ještě někdy setkáme^^ 
Teď ale vážně ti nejlepší nakonec^^. A to jsou všichni ti úžasní učitelé na naší škole:3. Já a i všichni ostatní jsme 
VÁM do konce života vděční. Dali jste nám základy vědění, postavili jste to hlavní první patro, na kterém budou 
stát všechny další patra, které v průběhu života získáme. Naučili jste nás přemýšlet a logicky uvažovat, což je 
vlastnost, která je do života nezbytná. Měli jste s námi vždycky trpělivost. Pokaždé, když jsme něčemu 
nerozuměli nebo potřebovali pomoct, našli jste si na nás čas, a to dokonce někdy i ten volný. Ten, který už 
nedopadal do pracovní doby. Slovy nikdy nedokážu popsat, jak moc jsme VÁM za to všechno vděční. Dali jste 
nám vše, co jsme potřebovali. Děkujeme.        
                                                                                                                                                                Šimon 
 
Společně jsme začali už ve školce, někdo mezitím odešel, někdo přišel. Tvořily se party a pak se zase rozpadaly. 
Dneska bych mohla říct, že jsme téměř všichni jedna velká parta, která si důvěřuje a nechce se opustit, ale i to 
někdy musí přijít. Chtěla bych poděkovat všem mým spolužákům, za krásně prožitou základku, které nic 
nechybělo. Jako asi každý v naší třídě jsem si zažila jak smutné chvilky, chvilky nejistoty, ale také nesmírně 
dokonalé chvíle. Chtěla bych poděkovat každému zvlášť za něco, co pro mě udělal nebo za co si ho vážím. Začnu 
od spolužáků. Děkuju moc  Deni, za to, žes mě naučila probojovat si svůj názor a projevit se taková, jaká jsem. 
Když jsi přišla k nám do třídy, nejprve jsme si nesedly, ale postupně jsme se seznamovaly a koukni, co je z nás 
dnes.:) Jsem moc ráda za tvé kamarádství. Děkuju  Betynce, za její stále pozitivní náladu a krásně prožitý devátý 
rok na základce, sousedko moje. Za poslední rok jsme se neuvěřitelně spřátelily, popsala bych nás asi tak, že 
takoví blázni se hledali, až se našli.:) K tomu patří i poděkování pro Klaudinečku, s kterou jsme se kamarádily po 
celou dobu, ale pořádně jsme si sedly až tento rok. Jsi človíček, který nás všechny učí pořádnosti a 
zodpovědnosti. Máme spolu mnoho vzpomínek, naučili jsme tě říct první sprostá slova, za což nás asi tvoje 
mamka nebude mít moc ráda.:D Jsi milá a hodňoučká, ale když chceš, umíš být pěkný ďáblík. Dále děkuji  
Vanessce za kamarádství trvající více než 12 let. Už od školky jsme si sedly.:) Občas to nebylo lehké, ale vždycky 
jsme z toho nějak vybruslily. Nikdy jsme neprozradily svá tajemství, alespoň o tom nevím, nebo už je to 
zatraceně dlouho. Děkuji také Verunce, za její pozitivní nálady i v nelehkých situacích. Jsi strašnej ňouma, ale 



mám tě moc ráda. Baru, děkuju za prokecané volné hodiny. Když si chci promluvit s někým, kdo si to umí 
srovnat v hlavě, je jisté, kam jdu. Děkuji i Elišce za prožité chvíle na prvním stupni, ve školní družině. Děkuji i 
Helče. Když jsi byla ve škole, hezky jsme si popovídaly. Teď bych se asi přesunula ke klukům.  Řekla bych, že 
kluci a holky se pořádně začali bavit až tak od   7-mé, 8-mé  třídy, ale to nevadí, jelikož i za tu dobu jsme si to 
náramně užili. Děkuju Románkovi, s kterým se znám už od malinka a vždycky to byl náš třídní šáša a zvedal nám 
nálady. Jsi neustále bezstarostný člověk.:) Děkuju Šímovi za jeho pozitivní nálady. Za to, že naslouchá a snaží se 
pomoct. Jsem ráda, že jsi k nám do třídy přišel. Děkuju Vášovi, ty ses projevil taky až tak od devítky/osmičky. Je 
s tebou mega sranda, ty naše blondýnko.:) Děkuji Patrikovi, že to s námi přežil, a že jsi dokončil devítku. :D Taky 
je s tebou sranda a bude mi chybět, že na střední nebude nikdo z vás, kdo mi bude jíst svačiny. Kuklíne, Honzo, i 
tobě děkuju za hodně vzpomínek už od mala a za srandu ve třídě, jsi kámojďák. Děkuju taky Ráďovi, že se uměl 
za poslední půlrok zklidnit a vlastně jsme všichni zjistili, že když chce, tak s ním je taky sranda a nikdo nemá 
problém. Děkuju i Mravenečníkovi. Honzíku, kdo by nám bez tebe vyprávěl vtipy a rozesmíval učitelky. A na 
konec  Bertíku. Jsi super kámoš, mám tě moc ráda. Děkuju, za super vysvětlování matiky a pomáhání. Bude se 
mi po tobě stýskat.  

Děkuju celé mojí třídě za celou základku, ale hlavně za nejlepší devítku. 

Teď bych chtěla moc poděkovat paním učitelkám, pánům učitelům, paní zástupkyni i paní ředitelce 

Paní učitelka Hladišová se nás ujala v první třídě a naučila nás základy všeho, co bylo nutné k dalšímu studiu, 
včetně slušného chování, i přesto, že někdo s tím má neustále problém. Neberte si to k srdci, někdo to prostě 
nepochopil, vy jste to vysvětlovala suprově. Děkuji také paní družinářce Báře Šimonové, která se nás ujala 
nejenom první dva měsíce naší první třídy, když se paní učitelka Hladišová zranila, ale dlouho nás provázela 
družinou. Vymýšlela zábavu a věřím, že to nebylo jednoduché. Děkuji paní učitelce Kánské. Byli jsme vaše první 
třída a vedla jste si suprově. Máme s vámi hodně zážitků ať už na školy v přírodě nebo na vyučovací hodiny. 
Děkuju panu učiteli Kociánovi za dobrou náladu, co přináší do školy v podobě svých triček a za zábavné hodiny 
zeměpisu v šesté třídě. Děkuji také panu učiteli Balákovi, za prozpívané odpoledky. Také děkuji panu učiteli 
Hubáčkovi za výlety na vodu, na které nezapomeneme. Velké díky patří paní učitelce Sobotové, která mě 
naučila, že matematika je sranda a má logiku. Za každé její úžasné hodiny, za každý názor, který nám sdělila a 
pomohla jím v těžké situaci. Jste náš anděl strážný Dále děkuji paním učitelkám Pařízkové a Semecké za 
angličtinu, kterou mě naučily, a která je pro mě nesmírně důležitá pro další studium. Také za jejich příjemné 
hodiny a za čas, kterým se s námi piplají, když nám to nejde do hlavy. Děkuji i paní učitelce Schmidtové za její 
umění nás vše naučit v klidu a bez zvýšení hlasu, za smysl pro humor, který má při hodinách s námi. Další dík 
patří paní učitelce Klimešové, že se snažila nás neschopy naučit alespoň nějaký cvik, ale stejně si myslím, že u 
nás vyhrává meditace a jóga. Kruhy a tyče, to je kámen úrazu. Největší vzpomínky na vás však ponesou porodní 
cviky Děkujeme za hodiny plné humoru. Děkuji také paní učitelce Barešové za to, jak skvělou němčinu pro 
nás připravila a jak nám vše vysvětlovala, abychom si to zapamatovali, i když kvůli tomu občas musela i cvičit. 
Moc děkuji za čas, který se mnou strávila přípravou na olympiády. Další velikánské díky patří také paní učitelce 
Ballové, která z něčeho, čemu jsme nerozuměli ani za mák, udělala fyziku a dokonce nás to i bavilo. Soudní 
procesy, prezentace a projekty nám udělali z fyziky hodinu, s kterou jsme neměli problém. I když jsme Vás 
občas nechtěně trápili. Děkuji také paní zástupkyni Havelkové za čas, který nám dala ať už literárním 
seminářem, tajnými výlety nebo přípravou na gymnázia. Jsem a jsme Vám moc vděční. Obří díky patří také naší 
paní učitelce třídní, paní učitelce Beňové, za její trpělivost a ochotu nás něco naučit. Máme spolu mnoho 
neuvěřitelných zážitků. V neposlední řadě věnuji to nejdůležitější díky paní ředitelce Malé, za možnost studovat 
na této škole, za sestavení třídy, kterou máme, za učitele, kteří nás naučili, co mohli, za ochotu nám pomoct, při 
jakékoliv situaci a za vše, co pro nás na základce udělala.  

Děkuji za znalosti, co mi byly předány a za takové skvělé učitele. 

Poslední slova díků patří samozřejmě rodičům, kteří nás jak finančně, tak emočně podporovali k tomu, 
abychom to zvládli a přesunuli se dál. Pomohli jste nám připravit kmen stromu našeho života, který pomalu 
začíná růst výš výš. 

Děkujeme, děkuji<3                                                                                                                            Tereza 

Na mojí školní cestě mě doprovázelo mnoho osob a těm bych tímto za to chtěla poděkovat. Nejprve bych 
chtěla poděkovat svým spolužákům. Začnu u holek. Verčo, chtěla bych ti poděkovat za to, že jsi tak milá a 
ochotná osoba, která mě vždy vyslechne a pomůže mi. Děkuji ti také za všechny školní projekty, které jsme 



spolu udělaly a také, že jsi vždy trpělivá, i když to se mnou není vždy jednoduché. Terko, známe se spolu už 12 
let. Naše přátelství si prošlo hodně změnami, ale přesto vím, že mě znáš ze všech nejlépe a jsem ráda, že jsme 
to spolu vydržely až do devítky. Deni, ze začátku na 1. stupni jsme se moc nebavili, ale potom, co jsem tě 
poznala, jsem zjistila, že jsi úžasný a vtipný člověk (i když mě velice často štveš). Naše některé vtipné zážitky 
bych radši nezmiňovala, ale dnes jsem za to, že se tak stalo, velmi ráda. Bětko, nejlepší zážitky s tebou jsou snad 
naše společné cesty domů. Známe se taky už strašně dlouho a pořád jsi stejně úžasný a milý člověk. Báro, začaly 
jsme se bavit až na 2. stupni a já jsem za to velmi ráda. Naše každodenní konverzace o filmech a seriálech jsou 
nejlepší a málem bych zapomněla na náš úžasný zpěv. Klaudi, neznám roztomilejší, milejší a hodnější osobu, 
než jsi ty. Jsi úžasná kamarádka a máme spolu spoustu vtipných zážitků, za což ti velmi děkuji. Eli, jsi milá, a 
když chceš, tak i hodná osoba, se kterou jsem si často povídala o knížkách. Helčo, sice tě moc neznám, ale 
dobře se s tebou povídá. Jen je škoda, že jsi s námi víc nebyla. Šímo, ze začátku, jak jsi k nám nastoupil, tak jsem 
si vůbec nemyslela, že budeš tak pozitivní a komunikativní člověk a jsem velmi ráda, že se tak stalo. Honzo M., 
známe se už od malička, někdy sice nad tvými výroky jen kroutím hlavou, ale jsem moc ráda, že tě znám. Berte, 
jsem ráda, že ses za ty poslední roky tolik zapojil. Je s tebou opravdu sranda. Páťo, my už se taky známe nějaký 
ten pátek a musím říct, že ses za tu dobu hodně změnil. Jsi fajn člověk. Honzo K., jsi strašně v pohodě člověk a je 
s tebou sranda. Jo a nezapomeň na ten minivan! Romčo, ty jsi něco jako náš třídní šašek, bez kterého by to 
nebylo ono. Sranda přece musí být. Vášo, ty ses za poslední rok neuvěřitelně rozjel, což je dobře. I když mě 
někdy velmi rád štveš, tak je s tebou ohromná zábava. Radku, ze začátku to pro nás s tebou bylo trochu těžší, 
ale pak se to zlepšilo. Pořád mě štveš, ale nikdy nezapomenu na umpalumpa a The Big Bang Theory je nejlepší. 

Také bych chtěla poděkovat svým rodičům, že jste mi pomáhali, jak jen to šlo a stáli vždy při mně. Poděkování 
patří také ostatním rodičům, jelikož naší třídě velmi pomáhali.  

Pedagogickému sboru asi patří největší poděkování, že to s námi vydrželi. Paní učitelko Schmidtová, děkuji vám, 
že jste se nás snažila naučit chemii, i když to v devítce už bylo těžší a za to, že jste pořád tak usměvavá a je 
s vámi velká legrace. Paní učitelko Sobotová, matika s námi nebyla někdy opravdu jednoduchá, ale i tak jste to 
s námi zvládla. Děkuji vám za to, že jste si vždy vyslechla náš názor, poradila nám a že jste si na nás udělala 
kdykoliv čas. Paní učitelko Klimešová, tělocvik s vámi byl opravdu velmi zábavný. Paní učitelko Hladišová, děkuji 
vám za to, že jste nás naučila číst, psát a počítat. Paní učitelko Pařízková, děkuji, že jste mi pomohla zlepšit mojí 
angličtinu a za to, že jste mi pomohla k získání certifikátů z angličtiny. Paní učitelko Kánská, děkuji vám za tři 
roky strávené s vámi a za úžasné muzikály, které jsme s vámi navštívili. Paní učitelko Barešová, děkuji vám, že 
jste mě naučila němčinu a že jste nám byla ochotná kdykoliv cokoliv vysvětlit. Paní učitelko Ballová, děkuji, že 
jste s námi byla trpělivá o fyzice a za to, jak jste byla ochotná nám kdykoliv pomoct. Paní učitelko Kafková, 
děkuji za zábavné hodiny VV a OV. Pane učiteli Kociáne, děkuji za zajímavé hodiny zeměpisu, kdy jsme se 
pokaždé dozvěděli něco nového. Pane učiteli Hubáčku, děkuji za to, že jste nám umožnil jet na vodák. Pane 
učiteli Baláku, děkuji za vtipné hodiny hudebky. Paní zástupkyně, děkuji za úžasné aktivity o OV, za tajné výlety 
z literárního semináře, které mě pokaždé hezky překvapily a za ochotu nám pomoct s přípravou na SŠ. Paní 
učitelko Beňová, děkuji vám za čtyři roky strávené s vámi, i když to s námi nebylo úplně jednoduché. Paní 
ředitelko, děkuji, že jste nám umožnila studovat na této škole a za to, že jste mě naučila tak dobře základy AJ, 
díky kterým mluvím anglicky tak, jak mluvím. Díky, také patří naší nejoblíbenější družinářce Báře Šimonové, 
která nás hlídala nejen ve družině, ale také nás nějakou dobu vyučovala místo paní učitelky Hladišové. Také 
bych chtěla poděkovat paní učitelce Semecké, která se na mě vždy mile usmívala na chodbě a paní učitelce 
Listopadové, která nás vždy zaháněla zpět do tříd. Všichni mi budou chybět, ale nejvíc ze všech moji spolužáci. 
Doufám, že se dál budeme scházet, budete mi moc chybět. Mám vás všechny ráda.                                                                    
Vanessa  

Dlouho jsem přemýšlel, co sem napíšu a napíšu tedy toto: 
Je to tady. Blíží se konec. Devět let na základní škole  je za námi. Je až neuvěřitelné, jak to rychle uteklo. 
Neříkám, že to bylo vždy snadné období, ale byly i krásné chvilky, na které nikdy nezapomenu. Toto období - 
devět let na základce jsem prožíval s dalšími šestnácti lidmi. Bylo jich na začátku více, ale ti se rozhodli jít jinou 
cestou. Budu tedy hovořit o těch, se kterými si společně vezmeme poslední vysvědčení a uslyšíme společně 
poslední zvonění na této škole. Jsou to super lidi. Myslím, že si tento kolektiv pěkně sedl. Jsou sice výjimky, 
které mi občas připadají, že jim tento kolektiv nesedl, ale je to jen můj názor. Všichni však tvoříme kolektiv. Je 
to sedmnáct dílků stavebnice. A jak víme, kdyby chyběl jeden dílek této stavebnice, tak bychom jí nikdy 
nesložili. Proto si musíme poslední společné chvilky užít. Jsou lidé, kteří mi padli do oka a s kterými budu určitě 
udržovat kontakt i po základce. Vždyť hned se třemi dalšími budu chodit na střední. A jsem za to moc rád, 
protože to jsou super lidé, které mám rád. A teď si pojďme popovídat o naší třídní paní učitelce Beňové. Je to 



dobrá učitelka, která nás měla čtyři roky. Určitě nám toho dala hodně do života a za to jsme jí vděční. Umí být 
také vtipná. Má občas dobré hlášky, u kterých se člověk zasměje. Prostě je to fajn úča :D. Dále si povíme něco o 
paní učitelce Sobotové. Paní učitelka Sobotová je podle mě asi ,, zajíček Duracel ". A to proto, protože toho v 
hodině matematiky zvládne neskutečně hodně. Hlavně, když píše na tabuli, tak jede fakt na 200% - člověk se 
podrbe na noze a tabule je popsaná. Takže za sešit matematiky za tři . No je pravda zase, že já bývám občas 
myšlenkami ještě v posteli při hodině, takže se není čemu divit. Podle mě je to nejlepší učitelka na škole. Další 
učitelka, která stojí za zmínku je paní učitelka Schmidtová. Je to velmi pečlivá učitelka a velmi dobrá. Na její 
práci se mi líbí to, že nejede pouze na testy a zkoušení, ale na práci za celý rok - aktivita v hodině, sešity a tak. 
Prostě každý učitel nám něco dal ze sebe, naučil a je jen na nás, jak s tím vynaložíme. Posledního člověka, 
kterého bych chtěl zmínit je naše paní ředitelka Jana Malá. Je s námi celou tu dlouhou cestu - od našich prvních 
krůčků ve školních lavicích. Je to super říďa, která má svou práci ráda. Velmi nám pomohla na cestu na střední 
školy. Děkujeme Vám, paní ředitelko. Teď už zbývá posledních pár dnů do úplného konce. Pevně doufám, že si 
tyto poslední společné chvilky užijeme. Něco končí a něco začíná. Skoro tu až z toho brečím. Po prázdninách 
nám začíná jiný a těžší život. Musíme však bojovat a vypořádat se s tím. To je ode mne vše.   
                                                                                                                                       Vašek 
 
  
  

 
Moje celá třída pro mě moc znamená a jsem vděčná za to, že jsem mohla být s takovými skvělými lidmi ve třídě. 
Sice se náš kolektiv spojil až ke konci, ale stejně na zážitky za celých 9 let nezapomenu. Všechny mám šíleně 
moc ráda. <3 Nikdy na vás nezapomenu.  
 
Teri, roky, které jsem s tebou prožila byly nenahraditelné. Kolik věcí jsem se od tebe přiučila, poznala svět lepší 
stránkou a tvou pomocí mě vždy postavila na nohy, když jsem právě nemohla. Zábava s tebou vždy byla a tvým 
smíchem jsi vykouzlila každému člověku úsměv na tváři. Na člověka jako ty nikdy nezapomenu. Jsem ráda, že 
jsem mohla s tebou prožít celých 9 let.  
 
Vávo, kamarádka jako ty se najde málo kdy. Jsi hrozně ochotná a pomáháš mi s každou maličkostí. Je s tebou 
vždy zábava. Přesto, že jsi maličká, máš obrovské srdce. Vždy budu vzpomínat na naše hlouposti a srandy, díky 
kterým náš smích neustupoval, ale stále sílil. Jsem ráda, že díky tobě budu mít pěkné vzpomínky na základku. 
Výdy pro mně budeš ten náš třídní liliput. :)  
 
Deni, musím začít tvým smíchem a smyslem pro hůmor, tyto dvě vlastnosti mi Tě budou vždy připomínat. V 
těžkých chvílích jsi mi vždy pomohla a jsem za to neskutečne vděčná. Vždy si ke mně byla upřímná a toho si 
cením. S tebou zábava je vždy a myslím si, že ani není možné, aby se s tebou někdo nudil.  
 
Bety, tobě děkuju za vše co jsem s tebou kdy prožila, naše přezdívky, srandu a hlouposti co jsme si spolu 
vymýšlely. Nikdy nezapomenu na naše chození na akce a to, že jsi mě naučila jezdit na pennyboardu a že jsi mě 
vždy rozesmívala. jsem ráda, že mám kamarádku jako jsi ty a doufám, že i přesto, že nebudem spolu ve škole, 
tak že se budem scházet. 
 
Ráďo, sice jsme se spolu začali pořádně bavit až letos, ale i přesto jsi můj super kamarád. Tobě děkuju, že jsme 
se spolu pořád smáli, sice i kvůli úplným hloupostem, ale byla to sranda. Konečně někdo s kým jsem se mohla 
bavit i o hrách :).Na vymýšlení přezdívek nikdy nezapomenu.  
 
Šímo, tobě děkuju, že jsi byl vždy tak ochotný a na všechny milý. Vždy ses pokoušel každýho rozveselit a byla s 
tebou sranda.  
 
Eli, s tebou to vždy bylo fajn, naše blbnutí a hlouposti co jsme prováděly, na ty nezapomenu. Dá se s tebou 
dobře povídat a byla s tebou zábava.  
 
Bertíku, Honzíku M., Honzíku K., Romčo, Vášo a Patriku, s váma jsem si sice nikdy moc nepovídala, ale i přesto 
vím, že jste super kluci, je s váma zábava a hodně se spolu nasmějete. Jsem ráda, že jsem s váma mohla být ve 
třídě. Klaudi, tobě děkuju, že jsi mě naučila laskavosti a dobrosrdečnosti. Vždy s tebou byla sranda a ráda jsem 
si s tebou povídala.  
 



Klaudi, tobě děkuju, že jsi mě naučila laskavosti a dobrosrdečnosti. Vždy s tebou byla sranda a ráda jsem si s 
tebou povídala. 
 
Báro, s tebou byla vždy sranda, dobře se s tebou povídalo a bavilo mě být s tebou ve třídě. 
 
Helčo, škoda, že jsi nebyla moc ve škole. Jsi super holka, se kterou se dobře povídá a je s ní zábava. Je mi líto, že 
jsem si s tebou nemohla povídat víc. 
 
Ještě musím poděkovat učitelům, kteří pro mě za celých 9 let nejvíce znamenali. 
 
Paní učitelko Hladišová, Vám děkuji za to, že jsem nám pomohla s našema prvníma krůčkama ve škole. Naučila 
nás základy, díky kterým jsme se dostali až tam, kde jsme teď. Děkuji za vaši trpělivost, kterou jste s náma jako s 
prvňáčkama zažila. A děkuji celkově za vše, co jste nás naučila a udělala pro nás.  
 
Paní učitelko Sobotová, Vám děkuji za to, že jste mě naučila chápat matematiku. Naučila mě spojovat čisla s 
písmeny v jeden celek a naučila mě se posunout dál a nic nevzdávat. Občasné povídání s Vámi bylo také 
příjemné. Děkuji také za vaší trpělivost, kterou jste s náma musela celé ty roky protrpět. Díky Vám jsme se 
dostali až do 9. třídy a úspěšně končíme základní školu. Děkuji vám za vše, co jste pro nás udělala. Budete mi 
moc chybět.  
 
Paní učitelko Beňová, Vám děkuji za to, že jste nás dovedla až do 9. třídy. Sice to s náma někdy lehké opravdu 
nebylo a moc Vám děkuji za to, že jste to s náma vydržela. Máte u mě veliký respekt a budete mi velice chybět. 
                                                                                                                                 
          Veronika 
 

 

 

 

A nyní vyjádření od paní učitelky třídní  

Moji milí deváťáci, čas strávený s vámi utekl jako voda a vy jste za ty 4 roky pořádně vyrostli. Když 

jsem poprvé vešla do třídy, koukaly na mě dětské obličeje plné očekávání. Dnes, když vejdu do třídy, 

vidím krásné mladé slečny a super mladé muže. Vyrostli jste a ušli jste kus cesty. Jsem ráda, že jsem 

mohla být součásti vaší cesty, která však pokračuje dál a vy na ní za chvíli vykročíte. 

Přeji vám na vaší další cestě hodně štěstí a splnění všech vašich snů, plánů a tužeb.  

 Vaše třídní Petra Beňová 

     



  Vtipy z naší školy :D  

Pan učitel hudby Balák varuje Patrika: 
„Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak namluvím tvé matce, že máš velký hudební talent." 
 
Roman Silovský se hlásí: „Paní učitelko Havelková, omluvte mě, zapomněl jsem si průkaz žáka."  
Paní učitelka Havelková: „Romane, to už je tento týden potřetí. Dej mi ho na stůl, napíšu ti 
poznámku!" 
 
„ Šimone, řekni mi dvě zájmena,“ ptá se paní učitelka češtiny Beňová. 
„Kdo? Já?" 
„Výborně," pochválí Šimona paní učitelka. 
 
„Představ si, mami, Vašek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka Sobotová ho poslala domů,“ 
vypráví doma Honza M.. 
„A pomohlo to?" ptá se maminka. 
„To se ví, dneska přišla špinavá celá třída." 
 
„Tati, ve škole jsem dostala pětku,“ sděluje doma Tereza. 
„No, každá koruna dobrá,“ odpoví otec. 
 
Paní učitelka Kafková vypráví: 
„Jan Neruda se rád často díval na hvězdy a potom napsal sbírku Písně kosmické. Zná někdo nějaký 
jiný příklad?" 
„Prosím, Jan Neruda velmi miloval Karolínu Světlou. Když potom umřela, tak napsal fejeton Kam 
s ním,“ řekla Helena. 
 
„Tak co, Radku, jak dopadlo vysvědčení?" ptá se babička. 
„To je přece vedlejší, babi, hlavně že jsme zdraví," odpoví s úsměvem Radek. 
 
Při hodině tělocviku si žáci lehají na záda a napodobují jízdu na kole. 
„Klaudie, proč necvičíš s ostatními?" ptá se paní učitelka Klimešová. 
„Právě mi spadl řetěz,,"odpoví Klaudie. 
 
 
 
Paní učitelka se ptá Báry: 
„Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?“ 
„To jsou velice moudří ptáci – jak začne škola, odletí do jižních krajin!“ 
 
 
Paní učitelka Beňová se ptá při hodině dějepisu: 
„Berte, kdo postavil pyramidy?“ 
Robert chvilku přemýšlí a pak se vyhrkne: „Nebyli to pyromaniaci?“  
 
 
„Veroniko, znáš nějaké zvíře, kterého by se mohl bát třeba tygr?“ ptá se paní učitelka. 
„Ano,“ odpoví Veronika, „tygřice.“ 
 
 
 



Rozhovor paní ředitelky Malé a Bětky: „Proč jsi přišla pozdě do školy?“ 
„Protože jsem vyšla pozdě z domu.“ 
„A proč jsi nevyšla dřív?“ 
„Protože už bylo pozdě, abych vyšla dřív.“ 
 
 
Paní učitelka matematiky Sobotová se ptá Denisy: 
„Dům má pět pater, do každého vede 22 schodů. Kolik schodů musíš vyjít až do pátého patra?“ 
Denisa s úsměvem odpovídá: „Všechny.“ 
 
 
 
Na začátku hodiny se přihlásila Vanessa: „Paní učitelko, mohu být potrestána za něco, co jsem 
neudělala?“ 
„ No, to v žádném případě, Vanesso.“ 
„Tak to mi spadl kámen ze srdce – já jsem totiž neudělala domácí úkol.“ 
 
 
 
Ptá se paní učitelka Schmidtová: „Eliško, z čeho se skládá písek?“ 
Eliška bez dlouhého přemýšlení odpovídá: „Z náklaďáku.“ 
 
 
 
„Nechci vás strašit, pane učiteli Kociáne,“ říká Honza K., „ale táta říkal, že jestli nezačnu nosit lepší 
známky, dostane někdo pěknej výprask.“ 
 
Žák Vašek: „Paní učitelko, nemohu přečíst, co jste mi napsala pod slohovou práci!“ Paní učitelka 
odpoví: „Napsala jsem ti tam, abys psal čitelněji.“  
 
 

Devátá třída si připravila na závěrečnou akademii svůj vlastní text 
na melodii známé písně z muzikálu Rebelové - Pátá. A tak se s ním 
prostřednictvím našeho časopisu seznamte. 

                              DEVÁTÁ 





 
 
 
 
 
Typický den žáka/studenta aneb proč žáci/studenti nemají čas na pořádné učení 
7:35 zvoní budík 
7:40 ranní hygiena 
7:50 snídaně 
7:55 sprint do školy 
8:05 příchod do školy 
13:30 konec vyučování 
13:35 oběd 
13:36 cesta ze školy 
14:30 příchod domů 
14:35 svačina 
15:00 "práce" na počítači 
18:30 večeře 
19:00 párty s kamarády 
23:00 čas jít domů 
3:00 příchod domů 
3:30 "učení" (chatování s kamarády) 
5:00 zjištění, že úkol nechápeme 
5:05 naházení učebnic na "zítřejší" vyučování do tašky 
5:15 večerní hygiena 
5:30 lehnutí do postele 
5:31 vytáhnutí telefonu a následovné zkontrolování novinek 
6:00 ukládání ke spánku 
7:25 hluboký spánek 
7:35 zvoní budík         Nicca Kulichová, 8. třída 
 

     

 

Poslední číslo letošních Klásknovin pro vás vytvořili: Jakub Červencl 8. třída, Tomáš Čížek 8. třída, 

Mgr. M. Havelková  


