Rozloučení se školou

Rok se s rokem sešel a stejně jako před devíti lety, kdy nám dala paní učitelka první vysvědčení, tak
i dnes dostaneme poslední vysvědčení na základní škole. Pamatuji si na ten první den. Je to, jako by to
bylo včera! Ty roky tak rychle utekly. Vyrostli jsme, zmoudřeli a dospěli. Když jsme pak společně
nastoupili do první třídy - 1. září roku 2008, těšili jsme se na své první jedničky, na to, že budeme nosit
aktovku, chodit do školy. Snad nekrásnější den v první třídě byl den, kdy jsme dostali své první
vysvědčení, většinou velkou jedničku. Měli jsme ze sebe radost. Jenže roky plynuly a my s nimi a vedle
jedniček se objevily i dvojky, trojky atd. Dnešním dnem pro nás všechny něco končí. Končí nejen měsíc
červen, ale i školní rok, také i školní výlety i odborné exkurze. Společně jsme rostli, stávali se chytřejšími
a i když jsme se někdy neshodli, tak to byly ty nejlepší roky našeho života se spolužáky, které známe už
od mateřské školy. Nejvíc se toho dneškem uzavírá pro nás - ,,deváťáky /deváťačky.“ Čeká nás poslední
den na základní škole. Každoročně jsme se jako ostatní žáci těšili na konec školního roku a na začátek
letních prázdnin. Teď se můžeme těšit na nové spolužáky na středních školách. Bude to jiné, najdeme
si nové přátele a se spolužáky ze základní školy se budeme vidět jen zřídka. Musíme se však v životě
posunout dál. Školní rok 2016/2017 byl nejtěžším rokem, který jsem ve škole zažila. Čekalo nás mnoho
vážných rozhodnutí, se kterými nám pomáhali i učitelé. A dnes se musíme rozloučit s částí svého života
a zároveň přivítat další životní období.
Od dnešního dne 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 často kritičtí a měli
jsme pocit, že jste na nás velmi nároční. Nejtěžší se bude rozloučit s kamarády i učiteli, které jsme
denně potkávali po dobu devíti let. Budu Vás mít v srdcích do konce života. Hodně jste nás toho naučili.
Mnohokrát děkuji, že jste nás dovedli až do 9. třídy. Jsem ráda, že jsem vás všechny poznala.
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