
Český jazyk – 9.ročník

Chválím všechny žáky za úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na střední školy a zároveň
děkuji budoucím studentům za domácí přípravu. Pochvala patří také dětem, které sice 
zkoušky nedělaly, ale rovněž doma poctivě plnily mnou zadávané úkoly. Velké poděkování
patří rodičům, kteří pomáhali a na vše bedlivě dohlíželi.
Milé děti, (oslovuji takto naposledy) do života Vám přeji jen to nejlepší, úspěchy, štěstí
a hlavně zdraví.

Český jazyk – 7.ročník

Chválím všechny žáky, kteří poctivě plnili všechny úkoly. V příštím školním roce na to 
navážeme, budeme vysvětlovat vše potřebné. Doufám, že jste udělali velký pokrok 
v pravopisu. Děkuji rodičům za pomoc při domácím vzdělávání. Rovněž si zaslouží velkou 
pochvalu. Se všemi dětmi se uvidím po prázdninách a už teď se těším na setkání.     
      
Ruský jazyk 

7.ročník

Chválím všechny žáky, kteří svědomitě plnili všechny úkoly. Seznamovali jste se s cizím 
jazykem, který je světový. Na základy, které jste získali, v příštím roce navážeme. Doufám, 
že jste již zvládli všichni azbuku a nikomu nebude činit problém psát a číst v tomto jazyce.
Těším se na to, jak si spolu pohovoříme rusky.
Děkuji rodičům za domácí vzdělávání, podporu a jistě nelehkou práci.      

8.ročník

Chválím všechny žáky, kteří poctivě plnili všechny úkoly. Věřím, že to pro některé bylo
náročnější. V příštím školním roce se k učivu vrátíme, budeme vše vysvětlovat a také
kontrolovat.
Děkuji rodičům za pomoc při domácím vzdělávání. Vážím si Vaší práce.

9.ročník

Do dalšího studia cizích jazyků přeji mnoho úspěchů. Říkává se: „Kolik řečí umíš, tolikrát
jsi člověkem.“ Nezapomeňte na to, učte se cizí jazyky, nikdy nevíte, co budete v dalším životě
potřebovat.
 
Dějepis – 9.B

Historia magistra vitae. Historie je učitelkou života. Až se někdy v životě dostanete do 
těžkých situací, vzpomeňte na naše předky a události, o nichž jsme si vyprávěli. Hledejte 
poučení. Nikdy nezapomeňte na svou vlast, na kořeny, ze kterých jste vyrostli.
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