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Pani Učiteľka Horáčková

Milí moji deviataci!
Deväť rokov je v živote človeka iba jeho zlomok. Je to pomerne                                   

krátky úsek, ale aj napriek tomu je pre život človeka veľmi významný. Vo vašom živote sa 
zavŕšila azda vaša najvýznamnejšia etapa – ukončili ste  svoje pôsobenie na základnej škole. 

Z malých a nesmelých prváčikov sa stali mladí ľudia plný snov, ideálov a chuti do 
života. Prežili ste na našej škole úžasných deväť rokov, ktoré sa nepochybne navždy vpíšu do 

ich pamäte, pretože ste za úžasne krátky čas získali nielen mnoho vedomostí, ktoré budú 
ďalej využívať, ale naučili sa tvoriť aj vzťahy, priateľstvá, dokážete si  pomáhať, rešpektovať sa 

a mať sa radi.
Prežili sme spolu krásne štyri roky, ktoré sa navždy vpíšu do môjho srdca. Spomeňte si na naše 

hodiny slovenčiny (naše „diskusie“, keď sa vám už nechcelo učiť) a nemčiny, prestávky (hlavne 
policajné záťahy, ktoré som vám musela zakázať) spoločné výlety, chaty a iné zážitky, ktoré ste 

pre mňa za ten čas pripravili.
Chcela by som sa s vami  rozlúčiť a popriať vám do ďalšieho štúdia na stredných školách i do 

ďalšieho života len to najlepšie. Vyrástli z vás zrelé osobnosti, ktoré sú schopné vziať život do 
vlastných rúk a ukázať svetu, čo je vo vás. Ste ambiciózni mladí ľudia, ktorí to určite dotiahnu 

ďaleko. Som na vás hrdá.
Ďakujem vám za spoločný čas, ktorý sme prežili ako jedna rodina a prosím vás o odpustenie, ak 

som vás nechtiac niečím zranila a povedala nevhodné slovo. Mám vás rada, každého jedného 
z vás a každého osobitným spôsobom.

Prajem vám do budúceho života všetko dobré, aby ste v morom vášho života preplávali 
s ľahkosťou, boli na osoh druhým a raz si mohli povedať, že to všetko stálo za to....

S láskou triedna
Mgr. Stanislava Horáčková



Lucia Budajová

Na písomkách strašne moc,

potrebuje niekoho na pomoc.

Zle sa Lucia vôbec nemá,

na svoj výzor dopustiť si 
nedá.



Šimon Gabaj

Srandičky a zábava,

to je jeho výbava.

V škole mu to celkom ide,

Vždy na niečo múdre príde.



Janka Gašparíková

Celou chodbou znie jej smiech,

ticho ostať - pre ňu hriech.

Výtvarná tá jej ide,

isto sa jej niekde zíde.



Tobiáš Chebeň

Basketbalista celým telom,

to je Tobo s jasným cieľom.

Dobre sa on vyhovára,

keď ho niekto silno kára.



Adriana Kaličáková

Hnedovláska, Veľké očká,

Aďa to je skrátka kočka.

Angličtina tá jej ide,

všade sa jej predsa zíde.



Martin Klimek

Kalčeto mu dobre ide,

na previerku 100%

pripravený vždy príde.

Odpísať úlohu ti v poho dá,

na všetko on spôsob hľadá.



Matúš Krištek

Vtipy mu nevyšli,

vlasy mu narástli,

závislý je na discorde,

preto o monitor mu nejde.   



Samo Koňušík

Samo je náš triedny poklad,

netreba mu na to doklad.

S ním snáď každý vychádza,

nikoho nemusí podplácať.



Lea Kubíncová

Kočka usmievavá, každého 
vždy rozosmiala.

Prišla ako myška malá,

vyrástla z nej krásna dáma.

V očiach šibal sa jej skrýva,

rozpráva i keď je zlá chvíľa.



Viktória Labudová

Malá Viky, tá je tichá,

počuť ju len keď zakýcha.

Nenápadnosť musí preč,

Pokiaľ bude o nej reč.



Júlia Magdalíková
Ukrýva si svoje domény,

tichúčko pretrpí hodiny.

Nenápadná, dobrá, skromná,

okuliare, vec ohromná.



Martin Rusnačko

Milý Maťo, to je trieda,

učenie je jeho bieda.

Slovina mu veľmi nejde,

hádam mu to dáko prejde.



Valentína Stoilová

V zadnom rade ticho čušká,

stále Adi čosi šušká.

Ruský jazyk sa jej hnusí,

písomky však písať musí.



Sára Šimeková

Sára naša múdra je, 

všetko nám vždy vybavuje.

V prvej lavici vysedáva,

na hodinách veľký pozor dáva.



Peter Závodský

Nie hlava, ale kocka.

Známka? Len nie dvojka!

Prijímačky dal ľavou zadnou,

úlohy pošle s chladnou 
hlavou.



Jakub Zvolenský

Vždycky sa on usmieva,

vedľa Klimeka on sedáva.

Stále na čosi hundre,

vytočí ťa veľmi dobre.











Opustili nás:
Martin Zaťko, Tomáš Papaj, Bruno Gerlici, Michal Marton, Viktória 

Obročníková, Samo Drevený, Emil Jakubovič, 

Timea Rešová, Aďo Frátrik, Matúš Benko,

Michaela Ochodničanová, Jakub Knižka, Tobias Žilinčár, 

Viktória Michulková, Emanuel Výrostko, Rafael Výrostko, 

Jakub Zelník, Marko Kuder, Adam Blahák, Diana Gocalová, 

Ema Brunová, Jakub Zachveja, Šimon Ondrejček, 

Karolína Gregušová, Lejka Sládeková, Natália Ryantová,

Patrik Gärtner

Pani učiteľka Horáčková



ĎAKUJEME


