
ROZLOUČENÍ TŘÍDY 9.C (PROSLOV) 

 
Milí učitelé, spolužačky a spolužáci. 
 
 Dny plují dál a dál a naše pohádka se blíží ke konci. Celých devět let jsme 
spolu prožívali krásné i méně příjemné okamžiky. I přesto jsme společně 
bojovali až do konce. 
 Každý z nás je výjimečný v něčem jiném, a proto se jako kolektiv dobře 
doplňujeme. Není lehké se rozloučit se třídou  po tom všem, co jsme spolu 
prožili. Ukázkový případ je naše škola v přírodě, kde jsme zažili spoustu 
legrace, nebo chození na sportovní akce a držení nejlepších výsledků ve sportu. 
 Při přechodu na druhý stupeň nás někteří žáci opustili, ale noví je nahradili. 
Druhý stupeň nás připravil do života a ukázal, co si smíme a nesmíme dovolit. 
Dokonce se nám ,,povedlo“ vytopit několik tříd, rozbít umyvadlo, ale zvládli 
jsme i užitečné věci, jako je vymalovat naši třídu. Jako každá třída jsme měli i 
veselé přestávky, při kterých jsme vysedávali na topení a to nás stmelovalo. 
 Za všechny bychom chtěli moc poděkovat naší paní třídní učitelce Kopsové, za 
to, jak nad námi držela ochrannou ruku. Dále pak paní učitelce Schwachové, 
která se s námi trápila dva roky a víme, že to asi nebyl žádný med. Nesmíme 
zapomenout na naše paní učitelky na prvním stupni, které nás naučily ty 
nejdůležitější věci, bez kterých bychom se nikdy neobešli, a také děkujeme 
spoustě dalších pedagogů, kteří nás celou dobu velmi dobře vzdělávali.  
 Celou dobu za námi stáli rodiče, kteří nás podporovali. Díky nim jsme mohli 
být na této škole, ať už osudem nebo náhodou.  
 Když se ohlédneme zpět nebo ,,nakoukneme“ do budoucnosti, vidíme 
problémy i radosti v jednom životě. Někoho čeká lepší budoucnost, někoho 
horší, ale vzpomínky přetrvají. Každý se ,,rozlétneme“ na jinou stranu, ale 
v srdci zůstaneme spolu. 
 Chtěli bychom se rozloučit tím, že všem popřejeme hodně úspěchů, radosti a 
štěstí do dalšího studia, ale i do života. Nikdy na naši partu nezapomeneme, 
vždy budeme vzpomínat v nejlepším. Byli jsme si oporou v těžkých chvílích a to 
je hlavní. 
 Mám Vás rád. 
 
Loučí se s Vámi  IX.C….. 


