
Co mi škola dala a vzala? 
 

V životě vždy něco začíná a něco končí. Před devíti lety jsme nastoupili do první třídy základní školy. 
Stáli jsme s aktovkami na zádech a neskutečně se těšili na první školní den. Ale kdo čekal, že to tak 
rychle uteče? Stali se z nás dobří kamarádi, kteří za sebou vždy stáli. Ani jsme se nenadáli a už se nás 
paní učitelka v páté třídě ptala, co bude dál. Měli jsme za sebou první stupeň základního vzdělání.  

Mysleli  jsme, že nás už nic nepřekvapí.  Ale byl zde druhý stupeň. Nové starosti, nové radosti, hodně 
nových povinností a také noví kamarádi. Začal nám školní maraton. Poznávací pobyt, lyžařský 
výcvikový kurz a do toho spousta učení. Osmý ročník uběhl rychlostí blesku. Málokdo zapomene na 
slavnostní atmosféru školního plesu, kdy nejeden mladík či dívka zazářili při tanci polonézy. 

Součástí devátého ročníku je také testování znalostí a přijímací zkoušky. Myslím si, že jsme vše 
úspěšně zvládli. 

Končíme základní školu. Když se poohlédneme po uplynulých devíti letech, naučili jsme se zajímavé 
věci, podívali se na různá místa. Na školu máme hodně vzpomínek. U mnoha z nich jsme se opravdu 
pořádně nasmáli. Snažili jsme se také soupeřit s ostatními třídami. Většinou jsme ale vítězili sami nad 
sebou. 

Škola nám dala, co mohla, a někdy i více. Učitelé dělali vše, co bylo v jejich silách. Předávali nám své 
zkušenosti, naučili nás naslouchat. Způsobili jsme jim nejednu starost, ale domnívám se, že jsme je 
dokázali rozesmát a potěšit. Ale co bychom bez nich dokázali? 

Je pravda, že jsme si na školu i trochu stěžovali. To ranní vstávání, monotónní výklady učiva, úterních 
devět vyučovacích hodin!  Vše jsme ale překonali a nelitujeme toho. Dostali jsme zajímavé a užitečné 
rady do života a měli bychom si jich vážit!  

Právě proto si myslím, že škola o hodně více dává, než bere. A co za to chce? Věnovat přípravě na 
vyučování několik svých volných chvil.  

Začíná nám další životní etapa. Studium na střední škole. 
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