
Rozloučení se školou 

Vážení učitelé, milí spolužáci! 

Dovolte mi podělit se s vámi o několik mých vzpomínek a také myšlenek, ohlédnout 

se zpět do mého dětství prožité s mými spolužáky na základní škole. V této škole jsme 

se všichni potkali i seznámili, postupem času si každý z nás vybíral své kamarády, ne 

každý nám byl hned sympatický, avšak nakonec jsme se stali dobrým kolektivem. Před 

devíti lety jsme byli malí prvňáčci, kteří se radovali z každé jedničky a pochvaly, jež 

nám dala naše první, velmi hodná paní učitelka. V naší třídě to nebylo nikdy příliš 

růžové, poněvadž jsme se často hádali, dokonce jsme se ani na ničem neshodli, ale 

pokud jsme měli stejný cíl, tak jsme za ním šli společně, jako jeden celek. Svého cíle 

jsme vždycky dosáhli. Za těch uplynulých devět let jsme se mnoho naučil, a to 

především, že vzdělání je jedna z nejdůležitějších věcí, jaké nám bylo dopřáno. 

Základní škola nás naučila číst, počítat, psát a také jsme se dozvěděli něco  o  naší 

přírodě, sousedních státech, o našich dějinách a cizích jazycích. Díky ní můžeme 

vyrazit do světa naprosto připravení, a tak v našich srdcích zůstanou vzpomínky na 

tuto školu a na skvělé učitele, kteří nás nejen učili, ale i podporovali a hlavně v nás 

věřili, a proto bych chtěla velmi poděkovat všem učitelům, ale nejvíce pak paní 

učitelce Vladimíře Žídkové a paní učitelce Anně Láníkové. Tyto dvě milé paní učitelky 

nás připravovaly na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury i matematiky a její 

aplikace.  Za to jim chci poděkovat nejvíce. Dále také paním třídním učitelkám od první 

třídy do deváté třídy - paní učitelce Janě Pitákové, paní učitelce Delaně Mikolášové, 

paní učitelce Anně Podgrabinské a paní učitelce Anně Láníkové. Děkujeme všem, moc 

si Vás vážíme. 

Když teď tak vzpomínám, je téměř neuvěřitelné, kam až jsme se dopracovali. Úspěšně 

jsme zvládli přijímací zkoušky. Kdo teď vlastně jsme? Řekla bych, že jsou z nás už 

téměř dospělí lidé, kteří se vydávají na velmi neznámou, ba dokonce tajuplnou cestu. 

Bojíme se této cesty? Těžko říct, ale v životě je mnoho překážek, jež člověk musí 

zdolat. My těmto překážkám bude hrdě čelit. 

Našich společných devět let uplynulo jako voda, která proklouzává mezi prsty, Nyní 

se, bohužel, musíme s touto školou rozloučit a vyrazit vstříc nové střední škole, novým 

zážitkům a novým přátelům. Loučení není vůbec snadné, vlastně je to ta nejtěžší věc 

na světě, neboť musím říct to osudné slovo. Sbohem, má základní školo, vážení 

učitelé, moji nejdražší spolužáci. Ze srdce děkuji všem, že jsem Vás mohla poznat. Bylo 

mi ctí. 

                                                                                                                                     Alena Matasová, IX.B 



Rozloučení se školou 

Něco starého končí a něco nového začíná. Vždy však budu vzpomínat na našich 

překrásných, i když někdy nesnesitelných 9 let na Základní škole v Hanušovicích. Není 

to tak dávno, co jsme čekali na naše první zvonění, ale nyní nás čeká to poslední. 

Myslím si, že tyto roky nic nenahradí a nikdy je znovu neprožijeme stejně. Většina z 

nás je na základní škole od první třídy, jiní přišli později, někteří zase odešli, ale vždy 

jsme se dokázali skamarádit. Vzpomínám na ten den, kdy jsme se všichni potkali v 

první třídě a báli jsme se přijít jeden za druhým s tím, jestli budeme kamarádi. Je 

hodně rozdílné, když jsme chodili do první třídy, a když chodíme do třídy deváté. 

 V první třídě jsme se naučili základům matematiky, českého jazyka a postupem času 

jsme získali další znalosti a vědomosti. Celý první stupeň jsme zažívali plno zážitků ze 

školních výletů a exkurzí, které jsme si vždy užili. První stupeň uplynul jako voda a 

nastal přechod na druhý stupeň, který byl těžký, ale i tak jsme ho prožili naplno. 

Přibylo nám více vyučovacích předmětů, museli jsme se více učit, zvykat si na to, že 

každý předmět učí jiný učitel a že každý předmět se učí v jiné odborné učebně. 

Najednou z patra nejnižšího jsme se přesunuli do patra nejvyššího a z nejstarších žáků 

prvního stupně se z nás zase stali nejmladší žáci na druhém stupni.  

Uplynula 7. třida a v osmé třídě jsme se všichni snažili a uvědomovali si, že 9. třída se 

blíží a všichni se budeme muset rozhodnout, jakou střední školu si vybereme. Přišla 9. 

třida, na kterou jsem se těšila, ale zároveň jsem se jí bála kvůli výběru střední školy a 

následným přijímacím zkouškám, jelikož nastala pandemie koronaviru. 9. třídu jsme 

si příliš neužili, jak jsme chtěli. Přes všechny naše problémy, hádky i neshody budu 

vždy vzpomínat na těch naších hezkých devět let, které jsme spolu zažili. 

I když se teď všichni těšíme na nové střední školy, tak si myslím, že bychom tady 

nejraději zůstali a nerozcházeli se. Vím, že nám všem bude smutno, jak po spolužácích, 

tak i po učitelích. 

Chtěla bych poděkovat všem učitelům za to, že to s námi vydrželi, i přesto že to s námi 

někdy nebylo úplně nejlepší. Děkuji také paní učitelce Vladimíře Žídkové a paní 

učitelce Anně Láníkové, že nás připravili na přijímací zkoušky z českého jazyka a 

literatury i matematiky a její aplikace, i když to v dnešní době nebylo úplně 

jednoduché. Děkuji všem za hezkých devět let školní docházky. 

                                                                                                      Aneta Pavlínová, IX.A 

                                                                                    

 

                                                                



Rozloučení se školou 

A je to tady! Náš společný konec a taky začátek něčeho nového, bohužel ne už 

společný. Všichni jsme si vědomi, že po tomto školním roce se musíme rozdělit, 

jít si vlastní cestou, za svým vlastním snem. 

Tímto smutným koncem pro nás všechny začíná něco nového. Musím však 

poděkovat svým spolužákům za každodenní legraci, kamarádství a dá se říct, že 

i podporu. Za ty roky, co se známe,  jsme zažili spoustu hádek, dobrodružství a 

legrace. I přesto, že jsme se někdy hádali, dokázali jsme být vždy tým, který 

mimochodem vyhrál vánoční brännball. Za tyto školní roky jsme se hádali, 

poznávali, skamarádili  a vytvořili mnoho úsměvných vzpomínek. 

Díky nepatří jen spolužákům, patří hlavně naším paním učitelkám, které nás přes 

tato léta učili. Chtěla bych hlavně poděkovat paní učitelce Vladimíře Žídkové, 

která tu pro nás byla při naší nejtěžší zkoušce v životě - a to jsou přijímací zkoušky 

na střední školy. Nejen, že nás skvělé připravila, ale zároveň nás podpořila a 

pomohla s volbou i s přihláškami na střední školy. Byla tu pro nás vždy, když jsme 

potřebovali pomoct, podpořit anebo si jen tak popovídat. Tak jako nás 

podporovali naši rodiče, tak nás podpořila i paní učitelka Vladimíra Židková, naše 

úžasná češtinářka. Velký dík si také zaslouží paní učitelka Anna Láníková, naše 

skvělá třídní učitelka, která nás připravila na zkoušku z matematiky. Třídní 

učitelka, která tu pro nás byla, když nám bylo špatně, měli jsme problém a chtěli 

si postěžovat nebo v časech, kdy jsme si chtěli o něčem popovídat. Děkuji i paní 

učitelce Janě Pitákové, paní učitelce Delaně Mikolášové a paní učitelce Anně 

Podgrabinské i dalším třídním učitelkám, které jsme měli. Paní učitelce Anně 

Podgrabinské patří také obrovské díky, jakožto naší podpoře, bývalé třídní 

učitelce a jako člověku, který tu pro nás vždy byl na popovídání, postěžování a 

zasmání. 

Děkuji všem učitelkám za váš čas, podporu a znalosti, které jste mi předaly. 

Doufám, že až se jednou potkáme někde na ulici, v obchodě nebo kdekoliv jinde, 

popovídáme si a zavzpomínáme, jaké to bylo, když jsme vás ještě potkávali každý 

den na školních chodbách. 

Po těchto krásných devíti letech se loučím s lidmi a tímto místem. Je to smutné, 

ale bohužel všechno jednou končí. A tak jsem tu na konci tohoto roku, loučím se 

s jednou kapitolou mého života a otevírám novou. Děkuji a sbohem. 

                                                                                                          Eliška Jelínková, IX.B  



Rozloučení se školou 

Pro nás všechny ve škole něco končí. Končí nejen měsíc červen, ale i školní rok 2020/2021. Blíží se 

konec pro nás "deváťáky". Tento měsíc byl totiž naším posledním měsícem na této škole. Každoročně 

jsme se tak jako ostatní žáci těšili na konec školního roku a začátek letních prázdnin. Letos poprvé 

cítíme určité rozpaky a nejen čisté nadšení z nadcházejících prázdninových dnů.  Musíme se rozloučit 

s částí svého života a zároveň přivítat novou životní etapu, ale jak se říká, když něco končí něco nového 

začíná. 

Za měsíc budeme na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se nám podařilo, co jsme vyvedli, na 

kamarádství, na společné průšvihy, na Vás učitele, ke kterým jsme byli mnohokrát velmi kritičtí a měli 

jsme pocit, že toho, co po nás chcete, je příliš, že je to zbytečné a že nás vlastně trápíte. Neumíte si 

představit, jak jsme si navzájem říkali, že se už velmi těšíme na konec tohoto utrpení, ale většina z toho 

byla pro naše dobro. Byla to příprava na přísnější přístup na středních školách, ale i pro celý budoucí 

život. 

Nejtěžší pro nás bude rozloučit se s kamarády i s učiteli, které jsme potkávali ve škole celých devět let.  

Nejvíc ze všech učitelů bych chtěl poděkovat paní učitelce Vladimíře Žídkové za výborné hodiny 

českého jazyka a literatury, ve kterých jsme se hodně naučili. Zároveň bych chtěl poděkovat mé 

třídě IX.B, ve které byla zábava a skvělá spolupráce při hraní sportovních her. Zažili jsme i časté hádky, 

které se časem vyřešily.  

Mějte se hezky a snad zase někdy příště. Ahooj! 

                                                                                                                                                      Filip Mikuláš, IX.B 

 



 

 

 Rozloučení  

 

Vážení učitelé, rodiče a milí spolužáci! Jsme zde proto, abychom ukončili 
devět let, které jsme tady, na Základní škole v Hanušovicích,prožili. 

Myslíme, že tyto roky nic a nikdo nenahradí, nikdy je znovu neprožijeme 
stejně. Většina z nás je zde na základní škole od první třídy, jiní přišli 
později, někteří zase odešli, ale vždy jsme se dokázali skamarádit. 

Vzpomínáme na ten den, kdy jsme se všichni potkali v jedné třídě. Je 
hodně rozdílné, když jsme chodili do první třídy, a když chodíme do třídy 
deváté. V první třídě jsme byli všichni nejistí, co se s námi bude dít dalších 
devět let. Nyní bychom tady nejraději všichni zůstali a nerozcházeli se. 
Víme, že nám bude velmi smutno, jak po spolužácích, tak i po učitelích. 

Nezapomeneme na školní výlety, exkurze a na jiné akce. Když jsme jezdili 
po České republice, vždy jsme si to náramně užili. Myslíme, že legraci si 
musí každý udělat sám, a to my jsme vždy zvládli. 

Také nemůžeme zapomenout na hlášky a vtípky, které se každou chvíli 
mezi námi vyskytovaly. V naší třídě jsme se dokázali zasmát sami sobě 
a nikdo to nebral s urážkou. Dokonce i naši učitelé kolikrát vyslovili takové 
hlášky, že se nešlo jim nezasmát. 

Nikdy nikdo nebude vědět, co jsme jako třída zažili.  Jak na prvním stupni, 
kdy jsme na sebe navzájem „práskali‘‘, co šlo, tak na druhém stupni, kdy 
jsme se sebe zastávali. Po celých těch devět let jsme si na sebe hodně 
zvykli, dali jsme si přezdívky a bude těžké se rozloučit. Vždy jsme stáli při 
sobě a nikdy na sebe nezapomeneme. 

Doufáme, že se po naší škole neprocházíme naposledy. Takže, naše milá 
základní školo, děkujeme Ti za to, co jsi pro nás udělala. Zase někdy 
nashledanou, žáci 9.A! 

                                                                                Jozef Honiš, IX.A 

 



Rozloučení se školou 

Do této školy docházíme již devátým rokem. Ani jsme se tu pořádně 
nerozhlédli a najednou se nám mají otevírat brány do světa. Je až 
neuvěřitelné, jak ten čas letí.  

A my, letošní deváťáci, se s Vámi nyní loučíme. Loučíme se s krásnými 
a klidnými časy základní školy, jež nás tu provázely. Je ovšem 
samozřejmé, že se sem tam vyskytly i nějaké ty krušné chvilky. 

Každý jsme té naší základní škole něco dali a něco hlubokého si z ní 
i odnášíme. Naučila nás všemu potřebnému pro život. Jistě, velký dík patří 
hlavně vstřícným, někdy i přísným učitelům. Opravdu vřele děkujeme. 

Až vyletíme z hnízda do jiných škol, budeme jistě rádi vzpomínat na naši 
Základní školu v Hanušovicích. 

                                                                         
                                                                             Josef Langer, IX.B 
 



Rozloučení se školou 

      A je to tady!  Poslední měsíc na této škole, na které jsem se učil, zažíval legraci, ale také 

i mnoho nervozity. Celých devět let uběhlo jako voda a já si to až do teď neuvědomoval. 

     Přišel jsem sem jako malý kluk těšící se na první den školy. Samozřejmě, že jsem měl 

obavy z toho, jaké to bude, až uvidím naši úplně první paní učitelku a spolužáky, se kterými 

budu trávit většinu času. Chtěl bych poděkovat paní učitelce Janě Pitákové, která nás 

naučila základům psaní a počítání a připravila nás na následující ročníky, které byly o 

mnohem těžší než první třída. 

      Uběhly čtyři roky a my se ocitli ve čtvrté třídě. Období, kdy jsme pomalu vyrůstali a 

začali chápat věci, co se kolem nás dějí. V tomto období nás podporovala a byla naší třídní 

učitelkou paní učitelka Delana Mikolášová, které také děkuji za ty dva roky, které jste s 

námi strávila. 

   „Tak, a je to tady´´ říkali jsme si „druhý stupeň“. Mysleli jsme, že toto bude nejtěžší období 

celé základní školy. Z poloviny jsme měli pravdu. V šesté třídě jsme totiž přecházeli do 

období puberty. Také jsme začali mít neshody v různých názorech, což také zavinilo velkou 

většinu hádek. Tyto hádky by byly mnohem horší, kdyby nám je nepomáhala řešit naše 

tehdejší třídní paní učitelka Anna Podgrabinská. Tímto bych Vám chtěl také poděkovat za 

to, že jste se snažila nás držet na uzdě. 

   Sedmá a osmá třída byly nejtěžší ze všech tříd, přibylo nám mnoho nových předmětů 

a jelikož jsme se pořád jen hádali a měli samé neshody, tak jsme si tyto dvě třídy příliš 

neužili. Také jsme ale začali přemýšlet o budoucnosti a o středních školách, na které se 

vydáme za dva roky.  

  Devátá třída. Tato třída byla těžká hlavně v tom, že jsme se rozhodovali, na jaké střední 

škole strávíme další 4 roky. To ale nebylo jediné, z čeho jsme se tolik stresovali. Neustále 

jsme mysleli na to, jak zvládneme přijímací zkoušky, na které jsme se nemohli tolik učit 

kvůli současné situaci. Naštěstí nám nejen s tímto, ale i když jsme něco potřebovali nebo 

nás něco trápilo, vždy pomohla paní učitelka Vladimíra Žídková, a proto Vám paní učitelko 

patři obrovské díky, nejen za tuto třídu, ale i za třídu osmou a sedmou. Stejně tak, bych 

chtěl poděkovat naší třídní paní učitelce - Anně Láníkové, která nás také velmi dobře 

naučila na přijímací zkoušky a byla naše třídní učitelka po dobu tří let.  

   Poděkovat bych chtěl samozřejmě všem paním učitelkám a pánům učitelům, kteří nás 

aspoň jednou za těch devět let učili. Také bych chtěl poděkovat všem mým spolužákům za 

dobře prožitou základní školu. Přeji vám hodně štěstí a dobré známky na nových středních 

školách a doufám, že se budeme dál dobře bavit a vzdělávat. 

 

Jan Molčan, IX.B 



 Rozloučení se školou 

Milí učitelé, spolužáci! 

 

Rok se s rokem sešel a stejně jako před 9-ti lety, kdy nám dávala paní učitelka 

naše první vysvědčení, tak brzy dostaneme poslední vysvědčení na Základní 

škole v Hanušovicích. 

Pokud bych měl zalovit v paměti a zavzpomínat na mé první setkání se školou, 

vzpomenu si na zápis do první třídy. Když jsem pak společně s ostatními prvňáčky 

1. září 2012 nastoupil do první třídy, těšil jsem se na má první razítka i na první 

jedničku. 

Snad nejkrásnějším dnem v první třídě byl den, kdy jsme dostali své první 

vysvědčení, většinou samé jedničky. Jenže roky plynuly a vedle jedniček se na 

vysvědčeních objevovaly i dvojky, trojky a jiné známky. Společně s báječným 

kolektivem jsme rostli, stávali se chytřejšími a jezdili na výlety. Jak léta plynula, 

končil první stupeň a začínal druhý, přibývaly nové předměty, jako například 

chemie a druhý cizí jazyk. Přibývali i noví spolužáci a také nové třídní učitelky 

nebo učitelé. Od šesté třídy jsme se museli začít víc učit, ale některým se moc 

nechtělo. S druhým stupněm tu byly i horší známky na vysvědčení, kde místo 

jedniček a dvojek už přibyla i nějaká ta trojka nebo i horší známky. 

Nestihli jsme se ani rozhlédnout a už tu byla 9. třída. To byl asi nejtěžší rok, který 

jsme ve škole zažili. Čekalo nás nejtěžší rozhodnutí, na kterou školu se máme 

přihlásit. Hodně nám v tom pomohla a ulehčila nám rozhodování paní učitelka 

Vladimíra Žídková. Po přijímacích zkouškách a následném čekání, zda budeme 

přijati na tu či onu střední školu, se většina spolužáků, ale i já, na školu dostal. Já 

jsem nemusel skládat přijímací zkoušky, ale i tak jsem byl nervózní, jestli se na 

100% dostanu na vysněnou střední školu. 

Touto cestou chci velmi poděkovat všem učitelům, žákům i rodičům za pomoc 

a trpělivost, kterou s námi museli mít celých devět let, a i oni jsou rádi jako my, 

že se nám to všem tak dobře podařilo. 

Jakub Mucha, 9.A 



                                                             Rozloučení se školou 

 

Konec školního roku se blíží a my si začínáme uvědomovat, že to jsou poslední 
dny a chvíle na této škole a zároveň poslední dny, kdy jsme všichni pohromadě. 

Je to jako včera, kdy jsme nastupovali do první třídy a seznamovali se, ale opak 

je pravdou, nastává čas loučení. Ještě nedávno jsme se začali učit číst, psát 
a počítat do deseti, do dvaceti a nakonec jsme se probojovali až k tisícům. Vše to 

během těch devíti let tak uteklo, že jsme se ocitli v osmé třídě a nastal čas 
rozhodování se, co chceme v životě dělat. Hodně z nás nemělo vůbec tušení 

a říkali jsme si, že máme ještě čas. Čas, který velmi rychle utekl, a my už byli 
v deváté třídě, ve které nás čekaly příjímací zkoušky. Ovšem v období na 

připravování se na příjímací zkoušky jsme neměli tu možnost být ve škole kvůli 

koronaviru, a měli jsme online hodiny, ale i přesto jsme to zvládli a to díky našim 
paním učitelkám, které nás podporovaly a snažily se nás připravit, jak jen nejlépe 

mohly. Největší dík patří naší paní učitelce Vladimíře Žídkové, která nás všechny 
nejlépe připravila na zkoušku z českého jazyka a literatury a dále paní učitelce 

Anně Láníkové, která nás připravila na zkoušku z matematiky a její aplikace. Také 
děkujeme všem paním učitelkám a pánům učitelům, co nás za těch devět let 

školní docházky naučili, a i když to s námi nebylo někdy opravdu lehké, tak jste 

to s námi zvládli. Devět let uteklo jako voda. Přestože nás hodně spolužáků 
opustilo, ale naopak zase mnoho přišlo, vybudovali jsme si nakonec pěkné 

a zábavné prostředí a vztahy mezi námi. A teď, když se každý rozejdeme jiným 
směrem, doufám, že na sebe budeme vzpomínat jen v dobrém a naše zážitky 
nám zůstanou uchovány v paměti. 

 

                                                                                                                                                    
Karolína Mahelová, IX.A 

 

 

 



ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU 

 

Vážení učitelé, milí spolužáci, 

devět let na základní škole je téměř za námi a my se rozcházíme mnoha různými směry na 

střední školy. Všem ze své i druhé deváté třídy přeji, aby se jim na středních školách dařilo 

co nejlépe a aby na ty čtyři roky v budoucnu vzpomínali s úsměvem.  

Když jsme se před devíti lety jako třída 1.B viděli poprvé, ještě jsme netušili, jací budeme, 

až budeme deváťáci. Je zvláštní, jak rychle se z nás, maličkých prvňáčků, stali ti velcí 

deváťáci, kolem kterých jsme v první třídě chodili s nervozitou a velkým respektem. Chtěla 

bych poděkovat paní učitelce Janě Pitákové, která nás naučila číst a psát, paní učitelce 

Delaně Mikolášové, která nás provedla čtvrtou a pátou třídou, paní učitelce Anně 

Podgrabinské za její pevné nervy a paní učitelce Láníkové, která byla naší třídní učitelkou 

v době našeho dospívání a nezbláznila se z nás. Dále můj dík patří paní učitelce Vladimíře 

Žídkové, která nás spolu s paní učitelkou Láníkovou výborně připravila na přijímací zkoušky 

a vždy se nám snažila vyjít vstříc. Děkuji všem učitelům, že to s námi vydrželi, i když jsme 

jim občas dělali ze života peklo. Omlouvám se za všechny lumpárny, které jsme jim 

provedli. Skládám obdiv našim uklízečkám za to, že obzvlášť v zimním období, kdy je úklid 

školy nejnáročnější, dokázaly prostory školy udržet v čistotě. Děkuji i našim skvělým 

kuchařkám, panu řediteli, panu zástupci a všem, kteří nás na naší cestě základního 

vzdělávání doprovázeli. 

Děkuji také svým spolužákům. Jako třídní kolektiv jsme asi nebyli úplně dokonalí, ale když 

jsme měli společný cíl, tak jsme se nakonec dokázali nějak dohodnout. Řekla bych, že jsme 

si všechny ty roky docela lezli na nervy, ale až teď, v deváté třídě jsem si uvědomila, jak 

moc mi budou chybět. Užili jsme si spolu hodně legrace, ale možná ještě více hádek, jezdili 

jsme na školní výlety, na plavecké i lyžařské kurzy atd…Ne všichni jsme si spolu rozuměli, 

ale jako celek jsme tvořili třídu, na kterou se jen tak nezapomíná. Už nám zbývá jen pár 

společných chvil, tak doufám, že si je ještě pořádně užijeme.  

Tak jako jsme před devíti lety slyšeli svoje první, zanedlouho uslyšíme naše poslední 

zvonění na základní škole. Za chvíli nám začne nový život a se spoustou svých spolužáků, se 

kterými jsme byli zvyklí se vídat téměř každý den, se teď uvidíme jen zřídka. Přeji všem 

krásné prázdniny a hodně štěstí do nového školního roku. Zbývá už jen říct nashledanou. 

Nashledanou učitelé, spolužáci,  paní kuchařky i paní uklízečky.  

Sbohem, naše základní školo! 

                                                                                                                               

                                                                                                                                  Kateřina Váchová, IX.B 



  
 

  
 

                                                 Rozloučení se školou  

Rok se s rokem sešel a za chvíli tu bude poslední zvonění. Sice na této základní 
škole nejsem od 1. třídy, ale i za ty 4 roky mám neskutečně úžasné zážitky se 
svými spolužáky. Poslední rok a půl nestál za nic, protože jsme kvůli covidu byli 
doma a měli distanční výuku, ale i tak ty časy, co jsme byli spolu ve škole jsme si 
podle mě užili. Mé obrovské díky náleží paní učitelce Žídkové, Divišové a vlastně 
všem učitelům a učitelkám na této základní škole. Chtěla bych zároveň 
poděkovat i svým spolužákům za krásně prožité čtyři roky mého života. Vím, že  
poslední dobou to mezi námi je takové všelijaké, ale věřím tomu, že se naše cesty 
rozdělí v dobrém. Zároveň bych chtěla všem vycházejícím žákům popřát mnoho 
úspěchů na nové škole. Na závěr bych chtěla říct, že mi budete všichni chybět. 
Ať se daří! 

                                                                                                        Lucie Durďáková 9.A 

 



Rozloučení se školou 

  Ubíhá posledních pár dní, než se nám zavřou dveře základní školy. Základní 
škola je pro každé malé dítě vstupem do skutečného života. Končí bezstarostné 
dětství plné her a zábavy a nastupuje realita - pomalá příprava na skutečný život. 
Začíná to ranním vstáváním na budík, kreslením, které přechází na psaní prvních 
číslic a písmene, díky kterým se naučíme psát, počítat a číst. Později začneme 
rozumět i cizí řeči. Zjistíme, z čeho se skládá člověk, příroda, co jsou organismy, 
dějiny lidstva, proč, co a jak, funguje. Člověk úplně žasne, kolik vědomostí se 
musí shromáždit do tak malé věci jako je naše hlava. 

  Někteří to zvládají s přehledem a u někoho to chce prostě jen víc času a 
trpělivosti, tím nemyslím jedince, co se nechtějí učit vůbec. S tím vším se snaží 
pomáhat nejen rodiče, ale ve škole to jsou hlavně učitelé, kvůli kterým se dítě do 
školy buď těší, nebo se mu do ní chodit nechce. Každý musí do školy sám za sebe, 
ale ať chce nebo ne, je součástí třídního kolektivu. Ten bývá základem rozhodnutí, 
jestli se člověk bude i do budoucna těšit na třídní sraz po letech, nebo si na 
„základku“ v dobrém ani nevzpomene. 

  Už na základní škole si každý začíná uvědomovat, jakým směrem by chtěl svůj 
život směřovat. Ne vždy je to lehké rozhodnutí, a ne vždy to jde podle plánů. Je 
to krásný pocit, když člověk při první velké zkoušce jako jsou příjímací zkoušky, 
uspěje. Je to vidina toho, že se může dál vzdělávat a rozšiřovat si své znalosti a to 
v oboru, který si sám vybral. Já se na novou školu těším, vidím v ní nové 
příležitosti, zkušenosti a zážitky. Doufám, že se situace bude vyvíjet lépe a v září 
se sejdeme s novými spolužáky v lavicích. 

Markéta Marešová, 9.A 



Rozloučení se školou 

 

Uplynulo už devět let, kdy nám dala paní učitelka první vysvědčení. Dnes 

dostaneme poslední vysvědčení na Základní škole v Hanušovicích. Pamatuji si 

na ten první den, jako by to bylo včera. Vyrostli jsme, zmoudřeli a dospěli. Když 

jsme pak společně nastoupili do první třídy, těšili jsme se na své první jedničky. 

Dnešním dnem pro nás všechny něco končí. V naší třídě jsme zažili mnoho 

legrace, ale také hodně hádek, ale i přesto to byly ty nejlepší roky s mými 

spolužáky. Každoročně jsme se jako ostatní žáci těšili na konec školního roku 

a na začátek letních prázdnin. Nyní to bude jiné. Najdeme si nové přátele a se 

spolužáky ze základní školy se budeme vidět jen zřídka. Musíme se však 

posunout dál. Čekalo nás mnoho vážných rozhodnutí, se kterými nám pomáhali 

i učitelé. A dnes se musíme rozloučit. Od dnešního dne budeme na svou 

základní školu jen vzpomínat. Nejtěžší bude se rozloučit s kamarády i s učiteli. 

Proto chci poděkovat svým učitelům za vzornou přípravu na přijímací zkoušky. 

Poděkování patří především paní učitelce Vladimíře Žídkové a paní učitelce 

Anně Láníkové. 

                                                                                                        Samuel Tesárek, IX. B 

                                                                                                                                                    



Rozloučení se školou 

 
 
Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Před chvílí jsme byli v první třídě, učili se číst a počítat 
a teď máme za sebou přijímací zkoušky. Ještě dnes si pamatuji, jak jsem šla k zápisu 
do první třídy a z nás se stala 1.B. Teď už se ale vše změní. Čeká nás nové prostředí, 
nová přátelství a noví učitelé. Bude to zajímavá změna! Nebude to jednoduché se 
rozloučit se spolužáky. Zažili jsme spolu hodně výletů, smíchu, ale i hádek. I přes 
všechny neshody jsme se snažili najít kompromis. Jako příklad bych uvedla výběr 
barvy naší třídní mikiny, ale nakonec jsme to zvládli! Myslím, že mnoho z nás se bude 
scházet, i když budeme na jiných školách. Také bych chtěla poděkovat všem učitelům, 
kteří to s námi devět let vydrželi a nezlomili nad námi hůl. Naučili nás spoustu věcí 
a my bychom jim za to měli být vděční. Vím, že jsme si pořád stěžovali na to, jak 
píšeme písemky a že nám polovina věcí k ničemu nebude, ale přece jen to někdy 
využijeme. Myslím, že celých devět let jsme si náramně užili a doufám, že to tak bude 
i na středních školách. Na závěr bych chtěla poděkovat mým spolužákům 
a spolužačkám a ještě jednou všem našim učitelům za příjemně prožitých devět let 
povinné školní docházky. 
 
                                                                                                    Tereza Nováková, IX.B 

 



Rozloučení se školou 

 

       A je to tady! Devět let školní docházky uteklo jako voda a my pomalu 

odcházíme na střední školy. Kdo by to čekal?  

Naše cesta začala školním rokem 2011/2012, kdy jsme jako šestileté, někteří už 

sedmiletí, žáci zasedli do školních lavic vstříc novým dobrodružstvím a nevěděli 

jsme, co nás čeká. Začali jsme se seznamovat jeden s druhým a tvořit kolektiv, ve 

kterém jsme se chtěli cítit bezpečně. V první třídě nás naše třídní učitelka Jana 

Pitáková naučila písmena, co jsou souhlásky a samohlásky, sčítat a odčítat do 

deseti. Úspěšně jsme zvládli první a druhou třídu. Ve třetí třídě nám přibyl 

anglický jazyk, ze kterého jsme měli obavy, ale nakonec jsme ho všichni zvládli. 

V tomto roce jsme se museli rozloučit s naší třídní učitelkou, protože jsme šli do 

čtvrté třídy a přivítala nás paní učitelka Delana Mikolášová, která s námi byla až 

do páté třídy. Za oba roky vzniklo hodně krásných zážitků. Přišel další nečekaný 

skok a to byl druhý stupeň. Učitelé nám říkali, že to je jiné a mnohem těžší. A byla 

to pravda. Vyučovala nás velmi hodná a milá třídní učitelka Anna Podgrabinská, 

jež nás vítala vždy s úsměvem. S ní k nám přišli noví spolužáci. Rychle jsme si na 

ně zvykli a přijali je do našeho kolektivu. Se sedmou třídou nám přibyl druhý cizí 

jazyk, třídní učitelka Anna Láníková, která s námi nikdy neztratila nervy. 

Navštívila nás očekávaná puberta, nelehké období vývoje, a s tím spjaté první 

problémy s láskou. Se sedmou a osmou třídou se zároveň objevilo několik 

nedorozumění kvůli tomu, že každý měl svou pravdu. Nyní si uvědomujeme, že 

tyto neshody byly zcela zbytečné. Výběr střední školy, přijímací zkoušky, 

rozloučení se třídou a učiteli, to vše obnáší poslední ročník základní školy, devátá 

třída. Až do poslední chvíle pár z nás nevědělo, kam se vlastně vydá a jestli 

s výběrem školy udělal dobře. Na řadu přišlo to nejhorší, přijímací zkoušky. Letos 

se odložily o měsíc později, pro nás výhoda, že jsme se mohli učit déle, ale i tak 

jsme to chtěli mít už všichni za sebou. Za přípravu na jednotnou zkoušku bych 

chtěla poděkovat paní učitelce Vladimíře Žídkové, která s námi 

procvičovala český jazyk a literaturu a paní učitelce Anně Láníkové, která nám 

vysvětlila učivo matematiky. Obě paní učitelky mi věnovaly svá volná odpoledne 

k zopakování učiva, kterému jsem nerozuměla. Děkuji moc! Naše třída nebyla 

vždy perfektní, byly v ní občas konflikty, ale i legrace, na kterou se nezapomíná. 

Když šlo o sport a školní soutěže, tak jsme táhli za jeden provaz. Už v šesté třídě 

jsme se dostali, kdy jsme poprvé hráli školní soutěž, do finále proti tehdejší 

deváté třídě. Opakovaně se nám to povedlo v dalším ročníku. V osmé třídě jsme 



vyhráli a cítili jsme, že zaslouženě. Čím jsme starší, tak si uvědomujeme, že nás 

spojuje víc věcí než jen sport. Hodně nás sblížila práce s první třídou. Pro malé 

prvňáčky vymýšlíme různé akce, chodíme za nimi společně do třídy, kde si 

hrajeme. Škoda, že to tak nebylo i dříve, protože až teď si více rozumíme. 

     Děkuji učitelům za nabyté vědomosti, vaši vstřícnost, pochopení a rady do 

života! Vážení učitelé, spolužáci a kamarádi, byla jsem ráda součástí této školy 

a naší třídy, na kterou budu vzpomínat. Loučím se s vámi všemi a někdy opět  

nashledanou! 

 

                                                                                                      Tereza Svobodová, IX.B 

 



Rozloučení se školou 

Bude tomu devět let, co jsme jako malé natěšené děti poprvé vstoupily do 

třídy. Myslím si, že všichni žáci se báli toho, co nastane, jak vše bude probíhat a 

hlavně, s kým se budeme bavit. První třída uběhla jak voda a potom přišla 

druhá, třetí, čtvrtá. V té jsem se bohužel musela rozloučit a šla na jinou školu, 

do Starého Města pod Sněžníkem. Tady jsem našla nové kamarády, ale nebylo 

to takové jako v Základní škole v Hanušovicích. Zde jsem se vzdělávala do páté a 

šesté třídy. V sedmé třídě jsem opět uviděla své bývalé spolužáky – mou třídu. 

Když jsem se vrátila, setkala jsem se s novými tvářemi. Ze začátku to bylo jako 

kdybych tam byla úplně nová, ale za několik týdnů jsme se začali společně 

bavit. Ano, ztratila jsem některé kamarády, ale zase jsem našla nová přátelství. 

V naší třídě probíhaly i hádky, ale kde nejsou! Společně jsme prožili i krásné 

chvíle, a to je důležité. Chtěla bych poděkovat mé třídě za získané zážitky, 

učitelům za trpělivost, kterou s námi měli. Velký dík patří i naší třídní učitelce – 

paní Aleně Divišové, paní učitelce Vladimíře Žídkové a paní učitelce Anně 

Láníkové za přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 

a matematiky a její aplikace. Velmi si vážím toho, co jste pro nás udělali.   

Ještě jednou Vám chci za vše poděkovat.  

                                                                                                    Veronika Jílková, IX. A 



  
 

  
 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU 

 

Milí učitelé, spolužáci, 

už je to devět let od začátku naší povinné školní docházky na základní škole 

v Hanušovicích. Pamatuji si, jak jsme nastoupili do první třídy a byli nervózní, 

když jsme viděli nové prostředí, nové spolužáky a učitele. Měli jsme radost 

z každé jedničky, kterou jsme kdy dostali. V první třídě nás paní učitelka naučila 

základní znalosti - číst, psát a počítat a za to jí velmi děkujeme. 

 Nyní jsme v deváté třídě, posledních několik týdnů na této škole a potom se 

naše cesty rozejdou a každý si půjde svým směrem na vysněnou střední školu. 

Nikdy, ale NIKDY nezapomenu na tu zábavu, která byla s učiteli a s mými 

spolužáky v hodinách, o přestávkách, na různých exkurzích a výletech. Je to 

těžké loučit se s někým, s kým jsem se viděl a strávil devět let. Každý týden 

v jedné místnosti na této škole. Ten čas právě nastal. Až nyní jsem si uvědomil, 

jak rychle nám to uteklo, za tu dlouhou dobu se z nás stali dobří kamarádi. Nyní 

po nás zůstanou na této škole pouze čáry po lavicích a vzpomínky učitelů, naše 

místa, kde jsme sedávali. V září v nich zasednou noví deváťáci. 

 Loučím se s budovou, do které jsem chodil devět let a pro kterou jsem jeden žák 

z mnoha, který se procházel jejími školními chodbami. A chtěl bych poděkovat 

paní učitelce Anně Láníkové a paní učitelce Vladimíře Žídkové, které nás 

připravily na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky i její 

aplikace, také všem třídním učitelům a učitelkám za jejich velikou trpělivost 

s námi. Byli jste velkou nezapomenutelnou součástí mého života a za to Vám 

všem spolužákům a učitelům patří ode mě velké DÍKY. 

Bylo mi ctí s Vámi strávit devět let mého života. 

A doufám, že se někdy všichni společně sejdeme. Sbohem. 

 

 

                                                                                 Jan Bursa, IX.B 



Rozloučení se školou 

Na Základní školu v Hanušovicích jsem začal chodit před devíti lety. Ne vždy to 

byla léta veselá. Někdy bylo lépe, někdy hůře. Někdy jsem si je užil, někdy přežil, 

ale nakonec bych Vám všem rád poděkoval.  

Toto poděkování patří mým spolužákům, ale i učitelkám a učitelům za to, že 

s námi měli velkou trpělivost a předali nám své odborné vědomosti. Školní 

docházka zahrnovala radostné i smutné chvíle, jak je přinesl život v průběhu 

devíti let. 

Naše třida byla specifická. Nedokázali jsme se téměř na ničem shodnout, ale když 

šlo o nějakou soutěž ve sportu, tak jsme se vždy dokázali semknout a porazit 

všechny ostatní. A to se mi velmi líbilo. 

Rád budu vzpomínat na školní léta prožitá se svými spolužáky a budu se těšit na 

osobní setkání s Vámi všemi i po několika letech. 

 

                                                                                                              Jakub Ludvík, IX.B 



                                                        Rozloučení s 9. ročníkem 

Vzpomínám na první den, kdy mě maminka vezla poprvé do školy a na všechen 

ten stres, co jsem v sobě měla. Když se nyní podívám na naši třídní fotografii 

z první třídy, je až k neuvěření, jak moc jsme se změnili za pouhých 9 let. Stejně 

jako stále nedokážu uvěřit, jak rychle to uteklo. Už je tomu 9 let, co se všichni 

scházíme ve škole téměř každý den.  

 

V naší třídě to nikdy nebylo úplně růžové. Už snad od 3. třídy, ne-li dříve, ale vždy 

jsme si k sobě našli cestu, ať už to trvalo několik dní nebo i měsíců. Dokázali jsme 

fungovat jako tým jen v nějakých hrách nebo v něčem podobném. A podívejte 

se na nás teď. Upřímně jsem se 8 let těšila až z této komunity odejdu, ale teď 

lituji toho, že spolu nemůžeme strávit ještě aspoň rok na víc. 

 

Budou mi chybět každé přestávky, co jsme spolu měli, každá volná hodina, každý 

vtip i každý problém, co jsme za tu dobu stihli udělat. Mrzí mě, že když spolu 

konečně vycházíme, musíme odejít a jít si každý svou cestou.  Určitě se 

s mnohými z vás budu ještě dlouho stýkat a vás ostatní ráda uvidím, až se někde 

sejdeme za několik let všichni jako jeden celek. 

 

Tím bych vám všem chtěla poděkovat, a troufám si říct, i za krásných 9 let. Děkuji 

za každý úsměv, co jste mi udělali na tváři a musím uznat, že mi budete chybět 

opravdu všichni do jednoho, i když je logické, že někteří mi budou chybět více 

a někteří méně. 

 

                                                                                                  Kateřina Kukrálová, IX. B 

 



Rozloučení se školou 

Můj pobyt v Základní škole v Hanušovicích končí. Je to moc krásná věc, při které 

si mnoho žáků a rodičů oddychne. Zároveň je to i smutná událost. 

Devět let jsem absolvoval na této základní škole. Uteklo to jako voda. Není to tak 

dávno, kdy jsem nastoupil do 1.B. Byl jsem malý blonďák. Moje maminka mě 

vedla první den do školy a já jsem byl celý rozrušený. Vzpomínám si, jaké 

lumpárny dělali moji spolužáci a je to vše pryč. Je to velmi dojemné. S loučením 

přichází i slzy. Já musím být optimistický, jelikož nastupuji na novou školu a tím 

se mi otevírají nové dveře a nové možnosti. Získám tam nové znalosti a mnoho 

věcí se tam naučím, například poznám nové spolužáky a učitele, což bude přínos 

pro vývoj mé osobnosti. Samozřejmě, že si i  na základní školu zavzpomínám - na 

spolužáky i učitele, alespoň na některé z nich.  Byl to tady velký stres a boj, ale 

některé zážitky byly i dobré. Prožili jsme i legraci! 

I učitelé byli dobří. Obzvláště se mi bude stýskat po paní učitelce Vladimíře 

Žídkové, paní učitelce Martině Svobodové, paní učitelce Ivetě Vondruškové 

apod. I pan ředitel  - František Felner - je skvělý člověk. 

Určitě je občas potkám a bude příležitost si s nimi pohovořit. Už vše končí. 

Nevadí. S tím, že něco končí, něco nového a pěkného začíná. 

Vždycky je naděje. A tak se loučím se základní školou. Děkuji Ti, školo, za získané 

zkušenosti a znalosti. 

Děkuji Vám všem, kdo jste se snažili mě něco nového naučit. 

 

                                                                                                               Thomas Lee, IX.B 

 

 



Rozloučení se školou 

 

Když jsme na tuto Základní školu v Hanušovicích nastoupili jako prvňáčci, určitě 

nikdo z nás netušil, co zažije, co se naučí a co za těch devět let vlastně dokáže 

a prožije. Začalo to čtením, psaním, počítáním. Postupem času se mezi námi 

vytvořily pevné svazky přátelství, na které nikdy nezapomeneme. Naše 

společné zážitky byly někdy těžké, jindy radostné. Budeme na ně dlouho 

vzpomínat. Nyní už všichni víme, na jaké střední školy zamíříme po letních 

prázdninách. Těšíme se na novou etapu našeho života, nové přátele, přísné 

profesory i náročné studium.  

Všem rodičům, kteří nám vždy věřili, všem učitelům, kteří nás toho tolik naučili, 

děkujeme za podporu, lásku a porozumění. Určitě bude každý z nás rád často 

vzpomínat na tyto společně prožité roky na základní škole po boku svých 

spolužáků i učitelů. 

 

                                                                                                     Milan Grichvalský, IX.A 

 


