
Proslov 9.B k ukončení základní docházky

Vážený pane řediteli, vážení učitelé, milí spolužáci, 
dovolte mi pár slov v dnešní významný den.

Nastoupili jsme sem před devíti lety a jako malí hubení prvňáčci, 
bojovali jsme se zámky na našich skříňkách, předháněli se ve frontě na oběd. 

Jak to všechno tak rychle uteklo? 
Vypadali jsme bezradní vůči spolužákům z vyšších tříd. Dnes jsme to my, 

kteří zde stojíme připraveni posunout se kupředu.

Dnešním dnem pro nás všechny něco končí. Končí nejen měsíc červen, 
ale i školní rok, v našem případě i 9. třída.
Nejvíc toho ovšem končí pro nás deváťáky.

Pro nás je to dnes poslední den na této škole a v tomto kolektivu.
Každý předešlý rok jsme se čistě těšili na konec školního roku. Tento rok však cítíme

jistý smutek a strach z nového kolektivu a střední školy.
Dnes se musíme rozloučit s částí svého života a zároveň přivítat novou životní etapu.

Nejtěžší pro nás bude rozloučit se s kamarády i učiteli, 
které jsme potkávali na školních chodbách celých 9 let. Budeme rádi, 
když se budeme moci za Vámi občas zastavit a připomenout si dobu, 

kdy jsme byli ještě ¨malí¨ a mimo školy neměli jiné starosti.

Dovolte mi ve stručnosti shrnout naše působení na této škole. Jsme si vědomi, že jste
si s námi dost užili, ať už míněno v dobrém či v tom horším. Přechod z prvního na

druhý stupeň byl trošku náročný, což se odrazilo na našem chování. 
Ale v průběhu let jsme se dokázali vypracovat. Naše třída nebyla nijak speciálně
zaměřena, přesto i nám se podařilo dosáhnout několika úspěchů na olympiádách, 

na fotbalovém turnaji nebo v přehazované. Někteří z nás byli velmi úspěšní na
přijímacích zkouškách. Tak věříme, že na nás může být naše paní učitelka hrdá.

Tímto vám všem, kteří jste nás školou provedli, chceme poděkovat. 
Za to, co jste nás naučili, za výchovné působení, za mnoho zážitků mimo školu, 

za pomoc při výběru střední školy.

Za nás všechny Vám přeji krásné prázdniny, plné pohody a mnoho
nezapomenutelných zážitků s dalšími třídami.

Děkujeme za všechno.

Tereza Kadlecová a Oliver Maras


