Rozloučení se školou
30. červen je pro nás obvykle šťastný den, protože zakončuje školní rok a začínají
dvouměsíční letní prázdniny. Ale pro nás tento rok nekončí již zmíněným 30. červnem
2017, ale 23. červnem 2017. Každý rok jsme se všichni těšili na prázdniny, protože
jsme dva měsíce mohli odpočívat, relaxovat a nemuseli jsme se učit. A určitě se těšili
i naši páni učitelé a paní učitelky, protože od nás všech měli dva měsíce klid. Ale
tento rok je to jiné. Už se tolik netěšíme, protože tímto školním rokem to tady pro nás
končí! Nejenže se školní rok schyluje ke svému závěru, ale pro nás končí i čas
společně strávený na základní škole. Každý rok jsme se zase v září sešli v jedné třídě.
Po těchto prázdninách už to tak nebude. Rozejdeme se každý na jinou školu, do
jiného města a třeba i do jiného kraje. Budeme se muset rozloučit s částí svého života
a zároveň přivítat novou životní etapu. Už budeme moci na základní školu jen
vzpomínat. Na to, co se nám podařilo, co jsme vyvedli, na naše průšvihy a na náš
skvělý kolektiv. Také na učitele, kterým jsme všichni velmi vděční za to všechno, co
nás naučili. Ať už to, co měli v osnovách nebo něco do života. I když jsme k nim byli
mnohdy kritičtí a měli jsme pocit, že toho po nás chtějí moc, že je to zbytečné a že nás
vlastně trápí. Mnohokrát jsme řekli, že už se těšíme na konec tohoto roku a na konec
toho všeho trápení. Ale teď už nám všem - někomu pomaleji a někomu rychleji –
začíná svítat a docházet, že to všechno bylo pro naše dobro, že to všechno byla
příprava na studium ve středních školách i pro celý budoucí život. Nejtěžší pro nás
bude rozloučit se s kamarády i učiteli, které jsme potkávali na školních chodbách po
celých devět let. Chtěla bych za nás všechny poděkovat všem učitelům za jejich
trpělivost, se kterou nás celé ty roky vedli. Doufáme, že na nás budete vzpomínat
v tom dobrém světle jako na ty hodné prvňáčky. Tímto za nás všechny děkuji všem
učitelům v naší základní škole.
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