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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
  

Slunce pálí, třešně zrají, jahody se 
červenají…to vše je předzvěstí blíží-
cích se prázdnin. 
Před námi je slavnostní zakončení 
školního roku. Roku, který byl pro 
některé první a pro některé poslední, 
ale pro všechny snad úspěšný. 
Vyrostli jsme, zmoudřeli jsme, vy-
hrávali jsme, smáli jsme se i plakali, 
okusili chuť slávy, poučili se 
z neúspěchů.  
Ať už se na vysvědčeních budou hrdě 
tyčit jedničky nebo krčit jiné známky, 
jsme na vás pyšní, neboť jste vyko-
nali mnoho dobré práce.  
Báječné prázdniny všem přeje  
redakce časopisu Budíček. 



V letním vydání Budíčku se žáci naší školy pochlubit 
svými úspěchy, sportovními výkony a literárním na-
dáním. Začneme našimi nejmenšími, kteří se budou 

prezentovat autentickými díly. Starší žákyně uplynulý 
školní rok vidí úplně jinak. Například očima mouchy 

či školní tabule. Nejstarší žáci se loučí a děkují. 
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Milá školo, 
 
tento rok se docela vydařil. Na začátku roku jsem měla obavy, 
jak zvládnu nový jazyk. Moje obavy byly zbytečné, němčinu 
jsem zvládla, dokonce jsem si ji oblíbila.  
V tomto školním roce jsem také potkala mnoho nových lidí. 
Po celých 10 měsíců jsem byla po boku svých přátel, za což 
jsem velice ráda. Během roku byla i legrace, hodně jsme se na-
smáli. Už zbývá jen pár dnů a já si říkám, že to strašně rychle 
uteklo. Před chvílí jsme knihy dostali a teď je budeme ode-
vzdávat. Snad se moudra z nich usadila někde hluboko 
v našich myslích a až bude potřeba, zase se objeví.  
Čím jsme starší, tím jsme moudřejší a chováme se lépe. Jsem 
ráda, že ve tvých zdech zní smích. 
Loučím se s tebou, prázdniny volají. 
 

Aneta , 7. A 

 
 
 
Milá školo, 
 
jsem ráda, že právě ty jsi moje škola. Mám tu super kamarády 
a také učitelé jsou milí. Hodně jsem se tu naučila, mám nové 
zkušenosti a vědomosti.  
Moc jsi mi toho dala. Díky tobě prožívám dobré časy. 
Jsi vždy čistá, uspořádaná, tichá i burácející. Prostě fajn škola. 
Už je skoro konec školního roku, těším se na prázdniny, i když  
se mi bude trošku stýskat. 
 

Safa 7. A 



Co vidí naše tabule? 
 

Ta naše tabule, ona s námi nikdy nebude mít pokoje.  
Každé ráno vidí, jak se do třídy navalí ospalí, ale veselí žáci  
8. A.  
Vidí, jak hned první přestávku začínají dodělávat domácí úkoly 
a připravovat se na testy, které na ně čekají. 
 Naše tabule má ze všeho nejraději matematiku, protože se na ní 
za hodinu napíše spousta lehkých, ale i těžších příkladů a rov-
nic.  
Vidí, jak někteří žáci pilně pracují do sešitů a někteří jen divně 
zírají a vůbec nechápou, co na té tabuli je napsáno.  
Naše tabule má ráda Kamilu, protože na ní kreslí velmi zajíma-
vé věci, ale vždy tabuli po sobě utře tak, že naše tabule vypadá 
jako nová. 

Ivanna, 8.A 



Milá školo,  
 
jsme žáci a žákyně třídy 8. B, a protože je konec školního roku 
chceme se s tebou před prázdninami rozloučit. 
 Každý se rozloučí podle svého. 
 Můj nejlepší den ve škole byl, když jsem přišla do této školy 
(Monika). 
 Vyhrála jsem výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí 
(Líza). 
 Hurá opravila jsem si známku z fyziky (Nikola).  
Hezké i já jsem si opravila známky z fyziky a matematiky 
(Páťa). 
 Našly jsme si nové nejky… kamarádky (Maruška a Pája).  
Výhra ve vybíjené potěšila celou třídu.  
Dostali jsme nového třídního učitele, je hodný, milý a přátelský. 
Osmý ročník uzavřeme s dobrými pocity, těšíme se na prázdni-
ny a za dva měsíce jsme zase zpátky. 
Ahoooooooooj. 

 

Moucha z 8. A. 
Ahoj, jsem moucha. Již nějakou dobu navštěvuji tuto školu. Na-
vštěvuji všechny třídy, ale zatím se mi nejvíc líbilo v 8. A. Po-
zoruji tyto děti na každém kroku. Už vím, jací jsou. Viděla 
jsem, jak vyrostly a jak se změnily od začátku školního roku.  
Mám je všechny moc ráda. Někdy k nim přiletím blíž, ale vždy 
mě odeženou, protože se chtějí učit, takže většinu času zůstá-
vám v rohu, odkud na všechny dobře vidím. Pamatuji si, co vy-
vádějí ve třídě za lumpárny, ale také si pamatuji, co udělali dob-
rého.  
Jsem s nimi vlastně skoro pořád a už teď vím, že mi budou přes 
prázdniny chybět. 

 

Eliška, 8.A 



Děkujeme za skvěle 
prožité roky na  
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