
MÝCH DEVĚT ŠKOLNÍCH LET 

(úvaha) 

 

 

Škola mi kromě vzdělání poskytla i spoustu přátel. Zejména na to bych se chtěla 

zaměřit v této poslední slohové práci. V úvodu bych ráda poznamenala, že v naší třídě 

není nikdo, koho bych si nevážila a neměla ho svým způsobem ráda. 

Nechce se mi věřit, že to bude za pár týdnů devět let, co jsme poprvé vkročili do 

budovy základní školy, tenkrát ještě na Zábíteší. Devět let, co jsme se začali vzájemně 

poznávat a utvářet si na sebe názory, které jsme stejně dřív nebo později měnili a 

přehodnocovali. Samozřejmě že jsme nedošli do 9. třídy ve stejném složení, v jakém jsme 

přišli na zápis do první třídy, ale na tom vůbec nezáleží. Už teď je mi zcela jasné, že na 

tyto lidi nikdy nezapomenu, jak bych taky mohla, vyrostli jsme spolu.  

Naši třídu vám ve zkratce představím. Začnu svou nejlepší kamarádkou, jak všichni 

ví, je to Linda. Do života nám výjimečně vstoupí lidé, kteří jsou blíž našemu srdci, a to je 

právě tenhle případ. Nikdy jsem nepotkala nikoho, s kým bych si dokázala povídat hodiny 

a dny tak jako s ní. Další výjimečný člověk, s kterým jsem si vždy rozuměla, byla a je 

Verča. Je mi líto, že jsme spolu nemohly být ve třídě, ale to nezabránilo vývoji našeho 

silného přátelství. Míša a Terka, tyhle holky mě rozesmívaly a dělaly tak často dlouhé a 

únavné dny o něco snesitelnějšími. Monču znám už od školky, a i když se naše názory 

dost často lišily a prošly jsme si horším obdobím, pořád jsme kamarádky. Erik, Vojta, 

Adam a Tadeáš jsou ti nejveselejší kluci, co znám. Ochotně nás bavili tím, že dlouze 

debatovali s učiteli, zejména pak s paní učitelkou Křižanovou. David a Pavel nikdy nešli s 

davem a byli si vědomi, že občas se věci musí dělat po svém. Denně nám všem 

dokazovali, že originalita není na škodu. Erika, Matěj a Soňa, bez téhle trojice bychom se 

asi unudili k smrti. Většinou v kolektivu bývá někdo, kdo je zdrojem dobré nálady. My jsme 

měli to štěstí a tyto takzvaná „sluníčka“ jsme měli hned tři. Vašek a Petr nás těšili už jen 

svou přítomností. Učili nás, že nic se nemá brát příliš vážně, a že všechno není vždy tak 

hrozné, jak to na první pohled vypadá. Leoš je asi největší optimista z nás všech, vždycky 

doufá v to dobré a povzbuzoval nás, ať šlo o jakoukoliv situaci. Vzpomínám si, s kým jsem 

seděla v první třídě. Byla to právě tahle roztomilá bruneta, která je mi nejen skvělou 

kamarádkou, ale také sestřenicí. Iveta je právě ten typ člověka, s kterým se můžete nejen 

smát od rána do večera, ale také se mu s čímkoli svěřit. 

Hodně jsme se toho od sebe naučili. Nutno dodat, že závidím každému, kdo bude 

mít za spolužáka někoho z naší třídy. Doufám, že se nepřestaneme vídat, a že si budeme 

mít i po letech o čem popovídat. 
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