
Rozloučení se školou 

Dobrý den vážení rodiče, milí spolužáci, 

chtěla bych si touto cestou připomenout devět let na základní škole. Ráda bych začala 

vzpomínkou na začátky, kdy jsme se začínali učit, co to jsou písmena a číslice. Postupně se 

učivo začalo rozšiřovat a my jsme se začali učit násobilku, dějiny, zázraky přírody a mnoho 

dalších nových zajímavých témat, která nám budou potřebná k životu. Postupem času jsme 

všichni rostli a uvědomovali si, jak čas letí. Už jsme byli pomalu na 2. stupni, a v tu dobu 

začínaly první lásky, nové lásky, rozpory a seznamování se spolužáky, kteří propadli, nebo 

přišli z jiných škol. Pro mě to bylo velmi krásné období na této škole a téměř ještě bezstarostné. 

S příchodem na druhý stupeň už to bylo trochu jiné. Začaly větší starosti a pomalu se nás paní 

učitelky začaly ptát, jestli víme, na kterou střední školu bychom chtěli jít. Zároveň nás na konci 

sedmé a v prvním pololetí osmé třídy potkala školní i životní nepříjemná situace. Byla to 

celosvětová pandemie a my jsme museli přejít na distanční výuku. Pro mě to nebylo příjemné 

období. I když jsme měli online hodiny s učiteli, tak jsem se najednou hůř vzdělávala. Období 

pandemie přešlo, my jsme šli zpět do školy a mohli se začít připravovat a rozhodovat, kam 

vlastně půjdeme na střední školu. Začalo plno stresu, doučování učiva, které jsme zapomněli 

či neuměli, ale nakonec celá třída uspěla a dostali jsme se na námi vybrané školy.  

Teď už nás čeká jenom rozloučení s celým tímto krásným, ale i náročným obdobím. Chtěla 

bych poděkovat všem učitelkám, které nám snažily něco předat a naučit, měly s námi často 

mnoho trpělivosti, ale i nervy. Paní učitelce Cikrytové, Pitákové, Suchánkové, a především 

paní učitelce Matouškové, která nás měla čtyři roky (nejdéle) a měla s námi právě ty nervy, 

starosti, ale i radost a zábavu. Samozřejmě i ostatním učitelkám, které jsme měli na jiné 

předměty.  

Byl to pro mě veliký krok do života a jsem ráda, že jsem úspěšně zvládla těchto devět let.  

                                                                                                                 Anna Sklenářová, IX.A 



Rozloučení se školou 

 

A je to tu, naše společná cesta se blíží ke konci a všichni už máme vybranou svoji vlastní cestu, 

kterou se vydáme. 

Zavzpomínáme si tedy od roku, kdy to všechno začalo. Píše se rok 2013. 

Ve školce jsme šli na zápis do 1. třídy a velice se do ní těšili. První den školy jsme ještě 

nevěděli, koho potkáme a jaké to všechno bude. Naštěstí jsme si kamarády našli rychle a 

poznali také mnoho učitelek. Paní Cikrytová nás naučila základní věci, číst a psát. Bohužel nás 

však opustila, a tak jsme seznámili s paní učitelkou Pitákovou, která s námi ve vzdělávání 

pokračovala, naučila nás novým věcem a nevzdávala to s námi. První stupeň utekl rychle jako 

voda. 

Po prázdninách jsme nastoupili do 6. třídy, tedy na druhý stupeň.  Nevěřil jsem, že se to bude 

lišit, ale opak je pravdou. Bylo více předmětů i učení, které nás měly připravit na různé střední 

školy, a bylo méně volného času. Nastal také čas, kdy jsem musel začít přemýšlet, na jakou 

střední školu jít, a položit si otázky, co mě nejvíc baví? Budu to zvládat? Po výběru a odeslání 

přihlášek nás některé čekaly přijímací zkoušky, které jsme všichni zvládli úspěšně a hrdě 

můžeme nastoupit na naši vysněnou střední školu.  

Nastává čas, kdy si budeme muset říct sbohem po těch všech zážitcích, které jsme se třídou 

zažili.  Všechen smích a pláč už budou jen nezapomenutelnou vzpomínkou. Na naši třídu budu 

velice rád a často vzpomínat, a to nejen teď, ale určitě i za deset let. Jsem velice rád, že jsem 

mohl být v tak pozitivním a vysmátém kolektivu celých devět let, vytvořit přátelství, kterých 

si opravdu vážím.  

Chtěl bych také poděkovat všem vyučujícím za jejich trpělivost, které si velice cením. Děkuji 

Anetě Suchánkové, která byla skvělou třídní učitelkou na prvním stupni. Pomohla mi, abych 

si vylepšil mou angličtinu. A samozřejmě děkuji paní učitelce Petře Matouškové, která byla 

úžasnou třídní učitelkou od 6. třídy, a za nové, užitečné dovednosti z českého jazyka i 

německého jazyka.   

Vážení učitelé, spolužáci, kamarádi, přeji Vám vše nejlepší do života a hodně štěstí. Vážím si 

každého zážitku, který jsem s vámi prožil, a pevně věřím, že se opět brzy potkáme. 

                                                                                                                      David Poláček IX.B 



Rozloučení se školou 

 Milí učitelé, rodiče a spolužáci, 

myslím, že nastal čas, kdy se na této Základní škole v Hanušovicích objevíme naposledy. 

Zanedlouho to bude přesně devět let, co nám naše první třídní učitelka Ludmila Cikrytová 

rozdala naše vůbec první vysvědčení. A za nedlouho dostaneme naše poslední vysvědčení na 

této škole od paní učitelky Petry Matouškové. 

 Když zavzpomínám, tak se mi vybaví moje první zážitky z první třídy.  Na to, jak jsme se 

seznámili se spolužáky a paní učitelkou Cikrytovou, a poté i s paní učitelkou Veronikou 

Pitákovou, které nás naučily nejdůležitější základy pro budoucí ročníky na této škole, a i pro ty 

budoucí. A za pevné nervy a ochotu jim chci říct jedno velké díky. 

Kdybych měl zauvažovat nad tím, co mi dala základní škola, tak bych řekl, že to je mnoho 

kamarádů. Hlavně zodpovědné a slušné chovaní. Schopnost číst, psát, počítat a komunikovat s 

lidmi. A také mě naučila rytmus a režim, ve kterém funguji. Zkrátka mi dala základy do života. 

Také bych se rád zamyslel nad tím, co mi škola vzala. Řekl bych, že v období distanční výuky 

kvůli viru Covid-19, to byla schopnost se pořádně, a hlavně poctivě učit, protože jsem byl 

v domácím prostředí, kde bylo spoustu jiných rušivých elementů. A také kontakty s kamarády 

a spolužáky po dobu dvou let. Nemožnost chodit ven, ale to nebyl jen problém školy, ale celé 

společnosti.  

Chtěl bych tímto poděkovat celému pedagogickému sboru, hlavně našim třídním učitelkám 

Ludmile Cikrytové, Veronice Pitákové, Anetě Suchánkové a Petře Matouškové za skvělé 

základy do života, a i pro další studia. Také bych chtěl zvláště poděkovat paním učitelkám 

Aleně Divišové za skvělé hodiny dějepisu, kdy nám vysvětlila spoustu důležitých momentů 

z historie. A Yvoně Jánové za úžasné hodiny přírodopisu,  kde jsme se naučili dost o rostlinách, 

živočiších a člověku samém.  

Tímto mé působení na základní škole v Hanušovicích končí. Přeji vám hodně štěstí při studiu i 

ve vašem osobním životě. 

                                                                                                                         Kamil Kotraš, 9.A 



Rozloučení se školou 

 

Za pár dní pro nás zazvoní poslední zvonění na škole, na které jsme vlastně vyrůstali. Velmi 

rychle to uteklo a za dva měsíce už budeme nastupovat někam, kde to opět nebudeme znát a 

bude to pro nás šok. Stejně jako v roce 2013, kdy jsme nastupovali do první třídy.   

 

Vždy jsem si říkal, jak už se těším, až bude konec a konečně půjdu na střední školu. Uvědomil 

jsem si však, že mi základka dala pořádnou lekci do života, skvělé kamarády, spolužáky i 

nezapomenutelné zážitky. V této škole jsme se všichni potkali úplně náhodou a nikdo nevěděl, 

co nás bude čekat, a co nás nemine. Ne každý nám byl sympatický, ale devátou třídu 

ukončujeme jako skvělý kolektiv, se kterým se budeme muset bohužel rozloučit. V naší třídě 

jsme se toho naučil za těch devět let opravdu moc. 

 

Než jsme se nadáli a seznámili s naší třídní učitelkou Ludmilou Cykritovou, vyměnila ji 

Veronika Pitáková. Potom jsme poznali paní učitelku třídní Anetu Suchánkovou, se kterou jsme 

prošli čtvrtou a pátou třídu.  

 

Nastal obrovský skok a byli jsme na druhém stupni. Někteří říkali, že druhý stupeň je na 

základní škole opravdu těžký, a měli pravdu. Přesto všechno jsme to někteří zvládli dotáhnout 

až do konce.  A také za to chci poděkovat naší současné paní učitelce Matouškové, která s námi 

bojovala až do poslední chvíle a provedla nás od šesté až do deváté třídy. Na druhém stupni 

teprve začala sranda a zábava, kolektivní práce, třídní výlety a spoustu dalších krásných věcí, 

na které budu rád vzpomínat a rád si je připomínat. 

 

Taky bych chtěl poděkovat mnoha dalším učitelkám, zvláště těm, které nás naučily znalostem, 

které se nám budou hodit do života. Také paní učitelce Vladimíře Žídkové, která nám dokázala 

pomoct při vybírání škol a byla ochotna udělat vše pro to, abychom se dostali tam, kam jsme si 

přáli.  

 

A to je v krátkosti mých nejlepších devět let mého života na základní škole.  

  

SBOHEM ZÁKLADKO!  

Kamil Zálešák, IX.A  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

 



Rozloučení se školou 

Píše se rok 2013 a my kráčíme do první třídy. Byli jsme celí natěšení. Učili jsme se číst, psát a 

počítat. Teď nám to přijde jako hračka, ale ze začátku to tak lehké nebylo. 

Prošli jsme druhou, třetí třídou. Následovala čtvrtá a pátá třída. Vzpomínám si na to moc dobře. 

Byly to poslední dva roky na prvním stupni. Díky paní učitelce Suchánkové jsme si je pořádně 

užili. Paní učitelka Suchánková pro nás vždycky byla obrovskou oporou. Když jsme měli 

nějaký problém, tak jsme se nemuseli bát za ní přijít. Moc vám děkuji za to, jak skvělou 

učitelkou jste.  

Když jsme přecházeli na druhý stupeň, byla to pro nás změna. Měli jsme být ti rozumní, ale 

pak k nám přišla puberta. Zadělávání si na problémy byla naše záliba. Vše jsme v tu dobu brali 

jako legraci.  

V sedmé třídě nám přibyl druhý a také volitelný cizí jazyk. Já si vybrala ruštinu a vůbec toho 

nelituji. Když se objevil Covid19, tak nám na nějakou dobu nastala distanční výuka. S osmou 

třídou přišli obavy z přijímacích zkoušek. Vysvědčení se nám počítalo na přihlášky našich 

středních škol.  

 A je to tady!! Devátá třída... Pro nás poslední rok na základní škole. Ani nemůžu popsat, jak 

rychle všechno uteklo.  

Děkuji paní učitelce Láníkové, Kotrašové a Kochové za vzornou přípravu na přijímací zkoušky 

z matematiky. Další díky patří paní učitelce Ludmile Cikrytové a Veronice Pitákové, které nás 

učily v první, druhé a třetí třídě. 

Obrovské díky patří naší třídní učitelce Petře Matouškové. Vždy se snažila, aby nám v naší 

třídě bylo dobře. Udělala by pro nás úplně vše. Pokaždé se s ní dalo domluvit, dokázala nás 

vyslechnout a pochopit. Také nás opravdu řádně připravovala na přijímací zkoušky z českého 

jazyka. Děkuji vám úplně za všechno. Budete mi moc chybět a doufám, že i my vám. Snad na 

nás budete vzpomínat jen v dobrém.  

Moc bych chtěla poděkovat spolužákům ze třídy za to, jak skvělí jste byli. Vždy jste mě 

dokázali rozesmát. Lepší třídu jsem si nemohla přát a je pro mě moc těžké si přiznat, že tohle 

je konec naší společné cesty. Přeji vám mnoho štěstí,  jak na vašich budoucích školách, tak i v 

životě. 

                                                                                                            Klára Majznerová, 9.A 



Rozloučení se školou 

Nastala chvíle, kdy přemýšlím nad tím, co jsem vlastně od školy očekávala? 

Vše začalo v první třídě. Bylo to pro mě ze začátku moc těžké, protože jsem nikoho neznala a ani nevěděla, 

co od školy čekat. Myslím si ale, že každý člověk musí zažít i chvíle, ve kterých začne novou etapu života. 

Během devíti let jsem se toho velmi mnoho naučila, jak ve vzdělání, tak i v chování k ostatním, a jaký vlastně 

život je. 

 V první třídě jsem se začala seznamovat s novými spolužáky. Bylo pro mě náročné najít kamarády, kteří by 

mi byli podobní, anebo měli stejnou povahu. Během těch devíti let mi vlastně všichni přirostli k srdci a nejradši 

bych s takovým kolektivem zůstala pořád. Zažila jsem i chvíle, které bych znovu zažít nechtěla. V životě však 

nezažíváme jenom šťastné chvíle, ale také ty špatné, ze kterých se musíme poučit a jít dál. Ze začátku jsem si 

myslela, že naučit se číst, psát a počítat bude to nejtěžší,  co mě čeká.  V průběhu druhého stupně se předměty 

stávaly těžšími, bylo více hodin, přibylo nám hodně předmětů, některé učivo mi šlo lépe, některé hůře. Měla 

jsem problém s pochopením učiva dějepisu. Hlavní je si uvědomit,  co vlastně člověk od života chce a čeho 

chce dosáhnout, proto jsem se nikdy nevzdala a  zvládla jsem vše podle svých představ. Občas jsem měla 

období, ve kterém jsem všechno naráz nezvládala, ale vždy jsem se k tomu postavila čelem a řekla si, že 

všechno jde, když se chce. 

 Právě teď píšu tuhle slohovou práci a upřímně mi vše začíná už teď chybět, protože jsem tady zažila devět 

let, a to není málo. Každý den jsem se snažila mé kamarády podpořit a také jsem se od nich velmi mnoho 

naučila. Jsem ráda za to,  jaký kolektiv jsem kolem sebe měla, ať už to jsou spolužáci nebo učitelé, vždy mě 

podpořili nebo pomohli. 

 Za pár měsíců mě čeká nástup na střední školu, která bude další novou etapou mého života. Nad výběrem 

svého povolání jsem přemýšlela skoro celý devátý ročník.  Věřím, že jsem našla obor, který je stvořený přímo 

pro mě, a tím je chovatelství. Vždy jsem chtěla pomáhat lidem nebo zvířatům. Nebude to lehké, ale vezmu si 

s sebou vše, co jsem se na základní škole naučila. 

Chtěla bych moc poděkovat učitelům za tuhle cestu, kterou mě provedli a ukázali, jak jí mám projít. „Moji 

spolužáci /kamarádi, moc vám děkuju za krásných devět let, každý okamžik, který jsme spolu zažili mám 

v paměti a nikdy na ně nezapomenu.“  Dále bych chtěla poděkovat našim třídním učitelkám: Petře 

Matouškové, Anetě Suchánkové, Veronice Pitákové, devět let jste nás podporovaly a také musely vydržet 

naše pubertální nálady.  

                                                                                                                                 Lucie Markovská, IX.A 



Loučení se školou 

 

Mladý a nezkušený člověk si neuvědomuje, jak ten čas velmi rychle letí. Před nástupem do 

první třídy se rodiče velmi často ptají ,,Těšíš se do školy?‘‘ Já za sebe můžu říct, že jsem se 

těšil. Díky první třídě jsem se naučil psát, číst, počítat a spoustu jiných věcí, kvůli kterým už 

nejsou např. písmena jenom nesmyslné klikyháky jako dřív. Nyní mají logickou strukturu se 

svojí výslovností. Největší radost pro mě byla, když jsem na konci první třídy přečetl jeden 

nápis,  který tam visel ,,Tak jsme šikovní.“  

Tíha batohu představuje těžkost vzdělávání, alespoň na úrovni fyzické. Učení se stávalo těžším 

a rozsáhlejším s postupováním do vyšších ročníků. Přibývalo předmětů, učitelů i hodin. 

Přestože mnoho věcí bych si přál mnohem jednodušších, mělo to dokonce svoje výhody. Do 

některých předmětů, které mě bavily, jsem se v určitých částech školního roku nemusel učit, 

protože probíraná látka patřila mezi nenáročné až velmi jednoduché, ledaže by se na obzoru 

objevil velký test. 

Sám za sebe si dovoluji říct, přestože mi učení šlo, ne vždy byly výsledky dostačující, aby 

odpovídaly dané úrovni. Zde mě napadá jedna hláška paní učitelky Lánikové: „Zapomněli jste 

opět svoji kamarádku Lenoru nechat doma.‘‘ S nástupem puberty si tato kamarádka oblíbila 

skoro každého, nerada ho opouštěla, a občas se jí daří i v současnosti. Přibyl také nenáviděný 

dějepis. Já ho mám celkem rád, ba mě i baví. 

Proto jsem byl překvapen jednou věcí. Každý zná advent, Vánoce, či Velikonoce. Pro někoho 

to znamená věnec, dárky a pomlázka, ale málo kdo zná jejich pravý, třebaže i hlubší význam 

na jiné úrovni než té materiální. Sotva někdo asi ví o Velikonocích, že nezačínají na velikonoční 

pondělí, ale už v neděli čili den předem. Tyto nedostatky znalostí o vlastní kultuře, která je 

odedávna napojena na tradiční křesťanské svátky, způsobují nemalá nedorozumění. 

Občas se mi vybaví komunitní kruhy. Ačkoliv je má pořádat učitel/ka, vzala si to na starost celá 

naše třída. Diskuse byla vždy vedena velmi žhavě a objektivně. Tyto diskuse obohacené 

úžasným kouzlem adrenalinu všech zúčastněných jsou prostě nezapomenutelné. 

Tyto,,komuniťáky“ si pamatuji jako velmi otevřené, upřímné i přátelské. Nikdo si nepřál tuto 

atmosféru narušovat. 

 Základní škola v Hanušovicích má rozhodně co nabídnout, ale otevřeně odmítám souhlasit 

s tím, co se dělo během tzv. covidu. Školy byly již mnohokrát v minulosti zneužity k výuce 

různých ideologií či jiných nesprávných věcí, což se bohužel děje dle mého názoru i 

v současnosti. Vnucovaný strach z onemocnění, nelogické nefunkční a směšné opatření. 

Diskriminace za jiný názor. Nejenže to narušilo vývoj kolektivu, ba dokonce to změnilo i jeho 

směr. 

Závěrem chci poděkovat všem odvážným paním učitelkám, které  učily nebo suplovaly u nás 

ve třídě matematiku. Také bych rád bych poděkoval všem učitelům a učitelkám za jejich úsilí 

mě něco dobrého naučit. Obzvláštně chci poděkovat třídní paní učitelce Petře Matouškové 

jednak za její úsilí o dobré vztahy ve třídě, jednak za obětavou přípravu na přijímačky. 



Děkuji paní učitelce Divišové za její přístup k dějepisu. Historia magistra vitae 

(dějiny jsou učitelkou života). 

 

Přeji vám všem mnoho úspěchů v dalším životě.  

                                                                                                      Lukáš Koletschka, IX.A 

                                   

              

          

 

 

 



ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU 

Když mi maminka řekla, že půjdu do první třídy, tak jsem byla nadšená. Každý zná ten pocit, 

když jsme byli malí. Večer jsem šla spát s pocitem, že jsem velká holka. Dne 1.9.2013 jsem se 

vzbudila a představovala si, jaké to tam asi bude. Po příchodu do školy jsem viděla mnoho 

nových tváří. Některé se mi líbily, a některé ne. Paní třídní učitelka L. Cykritová nás naučila 

základním dovednostem – číst, psát i počítat.  Po dvou letech nám však oznámili, že z nějakého 

důvodu odchází. Nechtěla jsem, aby odešel člověk, se kterým jsem strávila tolik času. Nástupu 

nové učitelky jsem se obávala, ale už jsem ji nepoznala, protože jsme se odstěhovali do 

Šumperka. Seznámila jsem se s novými dětmi i novou třídní učitelkou Jindrou Medřickou. V 

této škole jsem strávila další dva roky.  

Do pátého ročníku jsem nastoupila zpět do Hanušovic. Děti už jsem si moc nepamatovala. 

Našla jsem mnoho dobrých kamarádů a s třídní učitelkou Anetou Suchánkovou jsem byla 

spokojená. Pořád jsme se s ní smáli. Do školy jsem chodila ráda.  

Do šesté třídy jsem se moc netěšila, protože každým rokem bylo učení těžší a těžší. Nakonec 

jsem byla ráda, že jsem už na druhém stupni. Poznala jsem další skvělou třídní paní učitelku, 

jmenuje se Petra Matoušková. Provedla nás celou šestou třídou. I přesto, že byla velmi hodná 

a snažila se nám se vším pomoci a vše vysvětlit, tak známky z ostatních předmětů ovlivnit 

nemohla. Dělala jsem opravné zkoušky z dějepisu, který nás učila paní učitelka Alena 

Divišová.  Naštěstí jsem je úspěšně zvládla.  

Začátek sedmého ročníku nebyl nejlehčí, protože jsme se přestěhovali do Červené Vody. 

Nechtěla jsem opustit své kamarády a znovu si zvykat na nový kolektiv a vyučující, ale ovlivnit 

jsem to nemohla.    

Začátek osmé třídy jsem začala na další nové škole ve Štítech. Tam jsem moc kamarádů 

neměla, ale nevadilo mi to. S paní učitelkou Šárkou Kapustovou jsem si vždy ráda popovídala. 

Díky ní jsem na první pololetí měla jen jedničky a dvojky. Bylo to pro mě nejtěžší období.  

Od druhého pololetí osmého ročníku jsem nastoupila do jiné školy v Šumperku, kde byl můj 

třídní učitel pan Benda. Byl hodný, ale měl své zásady.  

1. září 2021 jsem nastoupila do devátého ročníku na Základní školu v Hanušovicích. Všechny 

jsem si pamatovala, i oni mě. Po dlouhé době jsem zase viděla paní učitelku Matouškovou i 

ostatní učitele. S lidmi, se kterými jsem byla kamarádka v šesté třídě, jsem doteď. Tento rok 

byl plný stresu,  učení a klasifikovaných písemných prací a čekaly nás i přijímací zkoušky na 

střední školy. Skvěle mě na ně připravila z českého jazyka paní učitelka Petra Matoušková. Na 

matematiku mě připravovaly Radka Kotrašová a Anna Láníková. Děkuji za Vaši trpělivost. 

Teď píšu tyhle věty a říkám si,  jak to všechno rychle uteklo. Vždy něco skončí, a něco nového 

začne.   

                                                                                                                 Monika Novotná, IX.A 

 


