
 

 

 

 

 

Loučíme se, odcházíme 

 

 V pátek 26.6.2015 se na naší škole rozdávalo vysvědčení 

(pondělí a úterý jsme dostali ředitelské volno). A jak už bývá 

tradicí na této škole, deváťáci si pro své vysvědčení došli na 

městský úřad. 

 Nejdříve se ve škole rozloučil pan ředitel se všemi žáky, 

pak přečetli své rozloučení za celou devátou třídu naši spolužáci V. Šebková a K. Mařík. 

Potom už jsme za tónů písně Loučení v podání J. Koběrského opouštěli základní školu. 

Doprovázeli nás naši svěřenci z 1. třídy. U školních vrat jsme si rozbili talíř pro štěstí, 

posbírali střípky na památku, naposledy se otočili a vykročili jsme. Celou cestu nás 

doprovázeli rodiče, příbuzní a známí. Aby se nám odcházelo lépe, hrála nám k tomu opět 

hudba – tentokrát zazněla píseň Stín katedrál. 

 Na MěÚ jsme zazpívali píseň my. Bylo nám líto, že by ji rodiče neměli slyšet, protože 

my si ji původně připravili pro naše spolužáky. Pak jsme si poslechli projev pana starosty, 

pana ředitele a přání do dalších let od paní uč. J. Levíčkové a J. Macounové. Obě neskrývaly 

dojetí. To bylo vidět i na tvářích mnohých maminek. Dostali jsme vysvědčení, Almanachy, 

které jsme společně vytvořili, a dárky na památku. Děkujeme za ně městu i škole. Na závěr 

dostaly paní učitelky kytice a dárky, pan starosta a pan ředitel něco malého pro dobrou 

náladu. 

 Celé loučení jsme ukončili společným fotografováním u morového sloupu. Budeme na 

svou základku a hlavně na svou super třídu rádi vzpomínat. 

 Přejeme všem, panu řediteli, paní učitelkám, správním zaměstnancům krásnou 

zaslouženou dovolenou a svým mladším spolužákům nádherné prázdniny plné sluníčka a 

různých dobrodružství. 

        Vycházející žákyně a žáci 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

I my už tu končíme, 

proto se dnes loučíme 

v našich modrých tričkách. 

 

Nevíme, co čeká nás, 

na nářky už není čas. 

Teď jen hádáme, co bude dál. 

 

Ref: Už je čas odejít, 

no tak tady nás máte. 

Za chvíli odejdeme z třídy deváté. 

Každý z nás poznal, jak to tu měl rád, 

základka je snad ta největší 

ze všech nálezů a ztrát. 

 

 

Už umíme číst a psát 

i pár příkladů spočítat, 

jenže, to nestačí. 

 

Kdo nám později poradí, 

až nás život náš zradí? 

Na to žádný tahák nenajdem. 

 

Ref: Už je čas odejít… 

 

Všechno bude chybět nám,   

neubráníme se vzpomínkám 

na dobu, tady strávenou. 

 

Kéž by to šlo vrátit zpět, 

těch společných devět let, 

živote, zpomal, nestíháme 

Ref: Už je čas odejít… 

 
 
(text: V. Šebková, melodie: M. David – Nesnáším loučení) 


