
Proslov
Vážení rodiče, vážení učitelé a milí spolužáci!
Tento školní rok uplynul jako voda, my jsme na konci deváté třídy a všichni už se 

určitě těšíme na prázdniny. Než se však rozejdeme a odjedeme se svými nejbližšími k moři, 
do hor a lesů, chtěla bych trošku zavzpomínat.

Když nám bylo 6 let, nastoupili jsme všichni do první třídy. Nevěděli jsme, co všechno 
se od nás bude očekávat, ale tušili jsme, že začala dlouhá životní cesta. Od základů čtení, 
psaní a počítání jsme přešli k mnohem složitějším věcem, některým potřebným, jiným méně. 
Na konci prvního stupně jsme se rozhodli dělat přijímací zkoušky do  třídy s rozšířenou 
výukou matematiky a informatiky. Z těch úspěšných pak vznikla  naše skvělá  6.C. Dostali 
jsme naprosto úžasnou paní učitelku třídní. Troufala bych si říct, že jednu z nejlepších na 
škole.

Byli jsme výjimečná a doslova rozmazlená třída. V šestce jsme měli úplně zdarma 
seznamovací pobyt v luxusním hotelu v Trenčíně. V sedmičce zase za poloviční cenu lyžařský 
výcvikový kurz na Kyčerce.  I v dalších letech následovalo velké množství  výletů a 
zajímavých akcí. Tyto  zážitky si budeme navždy chránit. Samozřejmě byly i špatné dny, 
hádky a neshody, ale vždycky jsme se dokázali nějak dohodnout.

Na začátku  devítky jsme se museli začít připravovat na přijímací zkoušky. Makovice 
nám div nepraskly pod návalem tolika informací.  Naše úsilí se ale vyplatilo, protože se každý 
z nás dostal na svou vysněnou školu.

A tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří to s námi někdy neměli vůbec 
jednoduché, a všem, kteří nám pomáhali připravovat se na přijímací zkoušky. Především ale 
děkujeme naší třídní paní učitelce, která nám vždycky dokázala poradit a pomoci.  

 Jaroslav Seifert tvrdí ve své básni, že se každého dne  něco překrásného  končí a něco 
překrásného začíná. Držte nám palce, ať nám začíná podobně šťastné období, jaké jsme doteď 
prožívali.  Bylo nám tu s váni moc hezky a budeme na vás rádi vzpomínat.


