
ROZLOUČENÍ TŘÍDY 9.A  (úvaha) 

Často přemýšlím a říkám si: „ Jaké asi budou vzpomínky na 9. A?“ Záleží na 
tom, kdo a jak bude vzpomínat. 

Třídní kniha o nás prozradí, že v 9. A je 20 žáků. Z toho je 12 dívek a 8 hochů, 
kteří jsou občas silní v absenci a slabí v prospěchu.  Z pohledu třídní knihy nás toho 
učitelé museli naučit opravdu mnoho. Pokud o tom ale budou mluvit žáci, nebude 
přehled učiva v takové míře, protože naše třída vždy spíše připomínala  „JELITA“ než 
„ ELITU“. To o nás také říkají naše třídní trička. 

 9. A je podle mého názoru velice pohodová třída. Během devíti let se u nás 
vystřídalo hodně žáků, které jsme dokázali přátelsky přijmout do našeho kolektivu. 
Umíme si pomáhat, radit, dobře spolu vycházet a také se někdy pořádně pohádat. 
Pohádaní však nevydržíme dlouho. Občas se nedokážeme dohodnout na 
zorganizování věcí pro třídu, ale vždy se to nějak rozumně vyřeší. Učitelé na nás 
někdy nadávají, protože jsme hodně upovídaní, ale myslím si, že dokážeme být i 
ukáznění. 

 Mám radost, že se v naší třídě netvoří skupinky žáků, které by šikanovaly 
nebo vydíraly někoho jiného. Samozřejmě, že se někdo baví s někým více a s někým 
méně, ale jinak jsme kamarádi všichni dohromady. Občas sice někdo z kluků nadává 
nějaké dívce, ale ostatní se jí zastanou a nakonec ho donutí se omluvit. Někdy se 
také kluci poperou, protože někdo někoho provokuje, ale pak se zase usmíří. 

 Náš kolektiv také prověřilo vystřídání třídních učitelek. S tím jsme se také 
dokázali celkem dobře vyrovnat. Máme i dobré mezitřídní vztahy a ve vedlejších 
třídách mnoho kamarádů a kamarádek. Spolu s nimi na nás budou vzpomínat i 
učitelé tělocviku. S nimi jsme úspěšně reprezentovali naši školu v mnoha sportovních 
soutěžích. 

 Ve třídě mám spoustu kamarádek, na které se mohu na sto procent 
spolehnout a beru je skoro jako vlastní sestry. Také díky nim se ve třídě cítím velmi 
dobře. S kluky také vycházím dobře, ačkoli si ze mě občas dělají legraci, ale bez toho 
by to ani nebyli oni. Legrace přece musí být. 

 Pro mě je naše třída dokonalá a tou elitou pro mě rozhodně je a bude! Jistě 
vím, že určitě budu vzpomínat na Lucky „ELMAG“, píseň Pošťák Pet, Křídovo „ R a 
Ř“, Boudovy hlášky, Lacovy připomínky, nerozlučnou dvojici Sjů a Kjů, malování třídy 
atd. Nevíte, co to je za hlášky a o koho se jedná? V tom to právě je! Jsme jeden tým, 
parta, rodina a jen my víme, jak to vlastně je. A to je to, co nás bude vždycky 
spojovat. 

 Během devíti let, které jsme společně prožili, jsme měli šanci se velmi dobře 
poznat. S někým si rozumím více, s někým méně, někdo mi občas dost leze na 
nervy, ale… Bude se mi i přesto po nich stýskat? Bude. A moc!! Mám všechny 



hrozně moc ráda a vůbec si nedokážu představit, že bychom se měli za chvíli 
rozloučit. I přes nějaké neshody a problémy jsme za 9 let prožili nádherné zážitky, na 
které nikdy nezapomenu. Vzpomínky zůstanou a tahle třída 9. A bude naší třídou 
navždy!! 

Za třídu 9.A Lucie Boháčová 

 


