Co mi dala ZŠ
Bylo mi 6 let a já vkročila pravou nohou do třídy. První třída mi dala
základy. Postupem času jsem rostla a postupovala výš a výš, a tak jsem
získávala nové znalosti.
Devět let se učím, dozvídám se nové a nové věci. Jak se na těch devět let
teď dívám? Popravdě to uteklo jako voda. I když jsem dřív bědovala, jak se to
vleče, teď, když se podívám zpět, vůbec si neříkám: "Ty roky na základní
škole se vlečou ! " Je to nejspíš tím, že už budu vycházet, nebudu se vracet a
stěžovat si na roky, které mě ještě na základní škole čekají. Proč? Tenhle rok
je totiž poslední. Také chápu , proč jsem to říkávala. Vždyť takový páťák
nemůže vědět, na co si stěžuje, že si stěžuje na čas, na který pak bude určitě
v dobrém vzpomínat, na čas, který strávil tím nejlepším, učením a
připravováním na další školu, ve které se bude opět učit a připravovat se na
své povolání, na život.
Teď, kromě vzpomínání, si může už jen klást otázky, co mi těch devět let
dalo. Co vlastně? Určitě mi to hodně dalo. Dalo mi to zcela jistě základní
vzdělání, bez kterého bych nemohla jít tam, kam chci. Ve škole jsem se
naučila samozřejmě číst, psát, počítat, slušně se chovat a plnit si své
povinnosti. Také jsem pochopila, proč se co děje, jak co funguje a co je co.
Naučila jsem se přemýšlet nad vším, co dělám, správně se rozhodovat. Na
základní škole jsem poznala spoustu dobrých lidí, na které nikdy
nezapomenu a po kterých se mi bude stýskat, i špatných, na které si
postupem času určitě ani nevzpomenu, a našla si mezi spolužáky kamarády.
Poznala jsem stres, radost, štěstí, vztek, smutek i blbost. Nesmím
zapomenout i na změny, které se u mě za ty roky objevily a doufám, že to
byly samé dobré změny. Třeba naslouchat druhým, pomáhat, tolerovat určité
věci, jako jsou jiné názory, jiná povaha a nemyslet si, že kdyby chtěl, svoji
povahu změní, vždyť každý je takový, jaký je. Jsem také hlavně
zodpovědnější a samostatnější, jsem přece jenom v deváté třídě a něco se
ode mě už očekává.
V devítce se chci dostat na střední školu, což znamená, že mě základní
škola zas posune dál v životě.
Teď už vím, že bez boje člověk nemá nic! Ať už se jedná o dobrý prospěch
ve škole anebo o fotbalový zápas. Základní škola mi dala spoustu užitečných
rad do života a kamarády na celý život. A i když to byly občas těžké dny, ta
dřina se vyplatila!
Myslím si, že mě základní škola připravila na život dobře a popostrčila mě
správným směrem.
Těch 9 let strávených ve škole se nedá zapomenout. Vím, že se mi bude
stýskat, ale je načase vydat se vstříc novým dobrodružstvím!

