Rozloučení se školou
Vážení učitelé, žáci,
už je to devět let, co jsme se poprvé spatřili. V první třídě jsme se naučili základům
matematiky a českého jazyka a postupem času jsme získali i mnoho dalších vědomostí. Je to
dávno, co jsme byli stydliví a rozpačití prvňáčci, ale to jen do té doby, než jsme se navzájem
poznali. S někým jsme se spřátelili více a s někým méně, ale nikdy si nemůžeme skvěle
porozumět úplně s každým. Ačkoliv ne všichni jsme spolu od samého začátku, brzo se z nás
stala jedna velká rodina. Najednou tu byla devátá třída a nám „teklo do bot.“ Nebylo pro nás
snadné rozhodnout se, kde strávíme další čtyři roky našeho života.
Dne 23. června tu máme sice obyčejný den, ale pro všechny žáky je přece jen něčím
mimořádným. Jde o poslední vyučovací den v tomto školním roce a pro nás – žáky 9. ročníku
- dokonce o poslední den v Základní škole v Hanušovicích vůbec. Každý rok jsme se jako
ostatní žáci těšili na konec školního roku i na nastávající letní prázdniny, avšak tento rok
víme, že tomu tak je naposledy. Nejtěžší bude se rozloučit s kamarády, s nimiž jsme chodili
devět let do jedné třídy i s učiteli, kteří nás připravovali na další životní etapu. Prázdniny
uplynou jako voda a v září vstoupíme do školních chodeb, kde budeme potkávat jen samé
nové tváře. Budeme pro všechny neznámí. Ale možná je to dobře, neboť budeme moct být,
kým chceme.
Doufám, že se budeme scházet i nadále a jednou za čas zavzpomínáme na staré dobré časy
a na to, co se nám podařilo, co jsme vyvedli, na Vás učitele, ke kterým jsme byli velmi kritičtí
a měli jsme pocit, že na nás máte příliš velké nároky. Byla to však příprava na studium ve
středních školách i na celý další život.
Tímto chci poděkovat všem učitelům v naší základní škole.
Děkuji za vše.
Petr Matas,
třída IX.A

