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 ASTALOŠOVÁ Anna  KOŠNAROVÁ Natálie 

 BENEDIKT Petr  KOTKOVÁ Markéta 

 DVOŘÁK Lukáš  KUCHAROVICOVÁ Eliška 

 DVOŘÁKOVÁ Iva  LEMFELDOVÁ Ella 

 DVOŘÁKOVÁ Natálie  MALÝ František 

 HUBÁLKOVÁ Romana  MAREK Jaromír 

 HYBLER Jakub  MAŠINDOVÁ Kateřina 

 JEKLOVÁ Vanda  MAZALOVÁ Nela 

 JUNGWIRTHOVÁ Kristýna  NAJMAN Sebastian 

 KLAZAR Milan  ŠMÍDOVÁ Tereza 

 KNAP Lukáš  ŠTEKRTOVÁ Kateřina 

 KOŘENOVÁ Ela  VIRTH Viktor 

Třídní učitelka Mgr. Hana Rücklová 

 
 
 
Uběhlo devět let, za které jsem neuvěřitelně vděčná. Poznala jsem úžasné spolu-
žáky, s kterými jsme zažili spoustu nezapomenutelných zážitků.  
Prvních 5 let na prvním stupni nás doprovázela paní učitelka Lenka Rychterová a na druhém 
paní učitelka Hana Rücklová. Společně jsme si užili za tyto roky mnoho výletů, pobytů v pří-
rodě, hodně srandy a také zážitky z naší třídy. Za celou tu dobu jsem se naučila nejen naslouchat 
druhým, tolerovat jejich hranice, ale celkově jak vycházet s kolektivem.  
Loučení jako každé je vždy těžké, ale bohužel život jde dál, v životě toho musíme ještě spoustu 
překonat a zdolat překážky, které si na nás život přichystal. Tímto bych Vám chtěla všem moc 
poděkovat za všechno, co jste pro nás udělali. Přeji silné zdraví a pevné nervy do dalších let.  
 
 
 

Chtěla bych jen něco říct a poděkovat za ce-
lých těch devět let na základní škole Pátova. 
Jsem ráda, že jsem se mohla vzdělávat na této 
škole, a myslím si, že jsem si za celou tu dobu 
užila spoustu zábavy.  
S naší třídou jsme prožili hodně skvělých zážitků, na 
které si budu dlouho pamatovat. Chtěla bych také po-
děkovat našim učitelům za jejich trpělivost nás učit. 
Teď už nás čeká další nová etapa života, a to jít na 
střední školu.  
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Pokud vás tento krátký článek zajímá, budu ráda, když si ho přečtete. Je to jen 
shrnutí mého působení tady na Pátovce a toho, jak jsem se tu po tu dobu cítila…  
 
Já jsem tady nebyla už od 1. 
třídy jako moji spolužáci, 
nýbrž jsem sem přestupo-
vala z vesnické malotřídní 
školy, kde bydlím, a to sice 
do 2. pololetí 4. třídy. Ten-
krát jsem se přestupu obá-
vala, ale zároveň jsem se i 
těšila. Posléze se ovšem 
ukázalo, že mé obavy byly 
naprosto zbytečné. Nový 
třídní kolektiv mě mezi sebe 
bez problémů přijal a taky 
naše paní třídní učitelka, 
Mgr. Lenka Rychterová, mi 
v tom velmi pomohla. Paní 
učitelka na nás byla sice 
přísná a vyžadovala disciplínu, ale jinak pro nás dělala spoustu pěkných věcí…např. nás brala 
na výlety, zařizovala pro nás školy v přírodě a prostě se o nás starala tak, jako bychom byli její 

vlastní      .  
  
Když jsme šli na 2. stupeň, naší třídní učitelkou se stala Mgr. Hana Rücklová st. I s tou jsme si 
užili spoustu zábavy, ale protože s věkem přibývá i učení, nebylo tak už tolik času na výlety nebo 
nějaké zájezdy. Každopádně jsme podstoupili tak jako tak lyžařský výcvikový kurz, no a za-
nedlouho poté začalo období kovidu. 
To trvalo téměř 2 roky, takže ty mně i 
mým spolužákům strašně rychle utekly 
a přišlo nám, jako by ani nebyly. Naš-
těstí aspoň posledním rokem, tím devá-
tým, jsme prošli skoro bez problémů a 
bez roušek, takže jsme se na sebe mohli 
těch posledních pár měsíců i usmívat 

     .   
Letošní školní rok, tedy poslední tady 
na Pátovce, jsme měli možnost zakončit 
ekopobytem v Horním Maršově pod ve-
dením pana učitele Mgr. Zdeňka Bártla 
a naší paní učitelky Mgr. Hany 
Rücklové st. Tam jsme si to skutečně 
užili a myslím si, že to bylo i v něčem 

užitečné      .  
Teď už se ovšem budu muset rozloučit, ale ještě před tou tečkou, kterou se za chvíli chystám 
napsat, chci poděkovat všem pedagogům, pracovníkům a žákům, které jsem tu dennodenně 
potkávala, za to, jaké tu vytvářeli prostředí. Ne všem sice mohlo být příjemné, ale pro mě 
osobně příjemné bylo, a právě díky této škole jsem se dostala i na svou vysněnou střední školu.   
Pátovko, děkuju.  
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Po devíti letech je to tu… loučení 
se školou. Se školou, ve které 
jsme se naučili číst a psát, našli 
si kamarády a v podstatě vy-
rostli. Představa, že za pár dní 
už neuvidím své oblíbené uči-
tele, kamarády, už nikdy ne-
půjdu do naší jídelny nebo na 
školní zahradu, mi trochu vhání 
slzy do očí. O nic lehčí nebude 
loučení se spolužáky, se kterými 
se vídáme každý den už od mala. 
Ale jak se říká, když něco končí, 
něco nového začíná, což je 
v tomto případě víc než výstižné. 
Těším se na novou školu a na 

nové prostředí, nové spolužáky a také příležitosti. Jedno je, ale jisté, že na Pátovku budu vzpo-
mínat v dobrém. Na všechny zážitky, kterých je za těch 9 let spousta. Děkujeme paní učitelce 
Rychterové a paní učitelce Rücklové, že s námi měli celých 9 let trpělivost. Doufám, že všichni 
budeme v budoucnu spokojení s tím pro co jsme se rozhodli v životě dělat.   

  

 
 
Konec školního roku se blíží a s ním přicházejí i prázdniny. Bohužel, pro nás de-
váťáky jsou to poslední dny strávené na základní škole. Je to neuvěřitelné, jak rychle 

to uteklo. 9 let učení, 
jezdění na výlety, po-
znávání, školy v pří-
rodě, nebo jen blbnutí 
se třídou…  to všechno 
je u konce. Spolužáci 
mi často lezli na nervy, 
ale i tak mi budou chy-
bět. Začíná nová etapa 
života. Každý z nás se 
vydá jiným směrem, já 
docela daleko, budu 
dojíždět na děčínské 
gymnázium. Doufám, 
že zde potkám cool lidi 
a vytvoříme super 
partu. Z Pátovky si od-
nesu zkušenosti, vzpo-

mínky a snad i nějaké informace. V budoucím životě bych změnila to, že bych se tolik zbytečně 
nestresovala, protože na prvním místě má být vždy mentální zdraví, což se u mě nestalo a do-
plácela jsem na to. Děkuji všem kantorům a ostatním školním pracovníkům, že jsme to tady 
spolu zvládli a přežili. Budoucí devítce přeji hodně štěstí u přijímaček, myslete na to, že dokud 
nejde o život, nejde o nic a kdyby to náhodou nevyšlo, místo se pro vás vždycky někde najde. 
Všem přeji štěstí do života a opatrujte se.   
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S tím, jak se nám blíží prázdniny, tak se nám také blíží odchod devátých ročníků 
na střední školy a učňáky. Z prvňáčků už budou druháci a páťáci půjdou na druhý 
stupeň. Tento školní rok utekl bezpochyby velice rychle.  

Po pandemii, která probíhala loni a 
předloni, se konečně školáci vrátili do 
lavic, a ne vždycky to pro ně bylo jed-
noduché, všichni si totiž zvykli na do-
mácí pohodlí. Díky dobrému přístupu 
učitelů a rodičů se však žáci brzo vrá-
tili do starých kolejí a všechno se vrá-
tilo zpět k normálu. Hned, jak se 
všechno vrátilo do normálu, nám však 
končí tento školní rok a další dvě třídy 
školu opouští nadobro. Deváťáci bu-
dou letos začínat novou kapitolu, 
která je musí připravit na opravdový 
život.  Já osobně se na novou školu tě-
ším, ale nebudu lhát, mám i nějaké 
rozpaky, jak už z nového prostředí, 

tak i z opouštění všech lidí, se kterými jsem se na základce za těch devět let seznámila. Napo-
sledy se všichni přijdou rozloučit na zahradní slavnost, kde bude mimo rozloučení deváťáků 
také zábava pro mladší ročníky a vyhlášení letošních soutěží.   
 

 


