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 Vážení učitelé, spolužáci, rodiče a přátelé školy, 

jménem IX.A vás vítáme na první pocovidové zahradní slavnosti a zároveň posledním rozloučením s le-

tošními devátými ročníky. Mnozí z nás se už nemůžou dočkat, až odsud odejdou, ale předtím, než se tak 

stane, dovolte nám, abychom se s vámi podělili o pár nezapomenutelných, společně prožitých vzpomí-

nek. 

Myslím, že úsměv na tváři měl skoro každý, když měl nastoupit do první třídy. Všichni jsme pak zjistili, 

že to byl úsměv dočasný. Na první školní den si moc nepamatujeme, ale na lehkou matematiku a slabi-

kář si vždy vzpomeneme. Chvíle, kdy jsme do rukou dostali naše první vysvědčení se samými jednič-

kami, nás naplnila pocitem hrdosti. 

Nejsilnější vzpomínku na 1.stupeň představuje naše poslední škola v přírodě, kam nás také doprovázela 

paní vychovatelka paní Lenka Melichnová. Cítili jsme smutek a zároveň i radost. Loučili jsme se s naší 

paní učitelkou, paní Boženou Jeklovou, které jsme nesmírně vděční za to, že nás dobře připravila na 

druhý stupeň. I když jsme nechtěli, museli jsme říct sbohem prvnímu stupni a postoupit na „vyšší level.“ 

Druhý stupeň nás přiměl se pořádně učit a začít se chovat zodpovědněji, jelikož nám nastala životní 

etapa dospívání. 

V sedmém a osmém ročníku nás potkala distanční výuka. Ne všichni jsme byli pilnými žáky, rádi jsme 

si pospali, prostě chyběl nám Váš dohled, milí učitelé. Naše vědomosti z té doby značně pokulhávaly, a 

to se také ukázalo, když jsme se vrátili zpět do školy. Vysvědčení z druhého pololetí osmé třídy pro nás 

bylo důležité, ale naše lenost nás přemohla, a tak nebylo úplně nejlepší. Nástup do devátého ročníku 

přinesl hodně změn. Byli jsme přestěhováni do jiné učebny, a to bychom nebyli my, abychom něco ne-

vyvedli. Ale postupem času jsme se zklidnili, začali hledat střední školy, na které by nás vzali i s naším 

příšerným průměrem a našimi znalostmi. Všechno bylo tak rychlé. Vždyť jen nedávno jsme dostávali 

kázaní o tom, jak se chovat na druhém stupni. Příprava na přijímací zkoušky byla děsivější, než přinést 
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domů pětku z matematiky. V českém jazyce jsme prostě nechtěli číst dlouhé texty, a když už jsme se 

dostali na konec článku, nepamatovali jsme si, co bylo na začátku. O matematice ani nemluvě. Všichni 

jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli. Nyní si už jen přejeme, abychom na středních školách obstáli. 

Víme, že jsme nebyli vzo-
rem dokonalosti, přesto 
doufáme, že alespoň ně-
jaká dobrá vzpomínka na 
nás zůstane. Často jsme 
se neshodli, ale pokaždé 
jsme nalezli společnou 
cestu k řešení.  
Bylo to devět nezapome-
nutelných let Vždy bu-
deme vzpomínat na naše 
výlety s mateřskou škol-
kou, jak nám s oblibou ří-
kala naše paní učitelka 
Zdeňka Sudová. Naše vě-
domosti neuspokojovaly 
představy našich učitelů, 
ale byli jsme chváleni za 
aktivní přístup na akcích, 
které pořádala škola.  

Všem učitelům děkujeme za jejich trpělivost, moudrá slova, předání vlastních zkušeností a znalostí. 
Především bychom chtěli poděkovat paní učitelce Mgr. Zdeňce Sudové, která nás učila od 4. třídy pří-
rodovědu, později přírodopis, polovinu z nás i výpočetní techniku a po přechodu na druhý stupeň se 
stala naší třídní učitelkou. Za nás, za všechny, musím říct, že jsme rádi, že si nás vzala pod svá křídla.  
Další dík patří paní učitelce Mgr. Olze Šustkové. Od šesté třídy nás měla na matematiku, její hodiny byly 
záživné a poučné. Jako jediná paní učitelka nám říkala, že jsme její „milánci.“ Její „každohodinové sa-
mostatky“ nás nutily naučit se dané učivo, ale i když jsme se ho nenaučili, nelámala nad námi hůl.  
Jaké i, tvrdé, či měkké, se píše ve shodě podmětu s přísudkem, jsme se učili v hodinách českého jazyka 
pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Jurkulákové. Pomohla nám také s tímto proslovem, proto jí moc 
děkujeme.  
Paní učitelka Mgr. Štěpánka Fojtů nás naučila historii celého světa, jen díky ní nám ihned (no, možná 
trochu později) naskočí v hlavě, kdo byl například Franklin Roosevelt. Také jí děkujeme za výuku an-
glického jazyka. Slovní zásoba, kterou jsme se naučili v jejích hodinách, nám pomůže, až budeme dobý-
vat svět.  
Děkujeme paní učitelce Mgr. Haně Pattersonové, která s námi umělci absolvovala hodinu výtvarné vý-
chovy každý týden v odpoledních hodinách. Také polovinu z nás vzdělávala v anglickém jazyce. Její ho-
diny byly vždy provázeny různými naučnými videi. 
Že Abuja je hlavní město afrického státu Nigérie, nás naučil pan učitel Mgr. Zdeněk Bártl. Pomohl nám 
zorientovat se na mapě, už víme, kde se nachází daný stát, jaké je jeho hlavní město, dokonce umíme 
určit jeho rozlohu a počet obyvatel. Díky tréninku se slepou mapou se v cizině jistě neztratíme. Životní 
prostředí je důležité nejenom pro nás, ale i pro další organismy. I to nás pan učitel naučil. Děkujeme 
mu tedy za předání vědomostí jak zeměpisných, tak ekologických. 
Je pro nás lepší škola, která se zaměřuje na odívání, anebo průmyslová škola?  
Tak na tuto otázku nám pomáhala odpovědět paní učitelka Mgr. Lenka Rychterová. V druhém pololetí 
nás učila hospodařit s penězi. 
Jak fungují různé typy elektráren, a která je nejvýhodnější, to jsme se dozvěděli v hodinách fyziky, na 
kterých nám předávala své znalosti paní učitelka Mgr. Soňa Bednářová. 
Zkratky ctrl+c a ctrl+v jsme se naučili používat díky panu řediteli Mgr. Petru Jonášovi. Naším úkolem 
bylo také podílet se na vydávání časopisu Pátoviny, po pravdě řečeno, neměl to s námi lehké.  
Tajemství chemie před námi odhaloval pan učitel Mgr. Jaroslav Javůrek. Víme, že hliník se neodstěho-
val do Humpolce. Zvládli jsme chemické názvosloví, dokonce i rovnice, a za to vděčíme panu učiteli. 
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Po fyzické stránce nás v devátém ročníku zoceloval pan učitel Mgr. Petr Zelinka. Po dlouhém sezení 
v lavicích jsme si rádi užívali pohyb v hodinách tělesné výchovy.  
Paní doktorka Jana Šolínová, která nás vzdělávala v hodinách rodinné výchovy, z nás může mít radost. 
Zdravý životní styl totiž dodržujeme stoprocentně, chybějící hodiny spánku doháníme i ve škole.  
Ludwig van Beethoven, Johan Sebastian Bach a Mozart byli slavní hudební skladatelé a jejich dílo se 
hraje dodnes. Paní učitelka Mgr. Denisa Holá nás učila hudební výchovu a několik let i výtvarnou vý-
chovu. 

Za nezapomenutelné cesty do Berlína a Drážďan vděčíme paní učitelce Mgr. Haně Rücklové, která se 
snažila předat nám základy jazyka německého. 

 
Náš proslov se chýlí ke konci jako naše vzdělávání na této škole. Před námi jsou prázdniny. Chtěli by-
chom všem popřát krásné a slunné dny. Na Pátovku nikdy nezapomeneme. Děkujeme a na shledanou.  
 
  
 

 BERAN Nella  KŮRKA Lukáš 

 BURĎÁKOVÁ Leona  MAŠKOVÁ Lolita 

 CARDOVÁ Ema  MIKOTOVÁ Eliška 

 HADRBOLEC Filip  RACHAČ Vít 

 HAJDUK Dominik  SPOLKOVÁ Kateřina 

 HAVEL Vít  STAROBA Adam 

 KONTOVÁ Magdalena  ŠTĚPÁNKOVÁ Michaela 

 KOWAL Matyáš  VESELÝ Tadeáš 

 KRNOŠ Tobiáš  ŠTĚPÁNKOVÁ Barbora 

 KRŠKA Adam   

Třídní učitelka Mgr. Zdeňka Sudová 

 


