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Základní škola Masarykova 9. A
Přání ředitelky Základní
školy Masarykova v Rych-
nově RADKY POLÍVKOVÉ:

Třída 9. A byla složena
ze žáků studijně dobře
motivovaných od svých
rodičů. Z prvního stup-
ně přišli z různých tříd
a svým bývalým paním
učitelkám poděkují za
práci ještě v Pelclově di-
vadle při slavnostním vyřa-
zování. Od šestého ročníku
je pod svá ochranná křídla
získala náročná, ale spra-
vedlivá a velmi starostlivá
paní učitelka Ivana Frýzko-
vá. Společně své putování za
vzděláním na 2. stupni uza-
vřeli několikadenním pro-
jektem, k němuž přizvali i
své rodiče. Věřím, že si do
života odnášejí nejen plno
znalostí a dovedností, ale
budou si pamatovat mnohé
z toho, co jim jejich třídní
učitelka kladla na srdce. Ať
se vám daří plnit si svá tajná
přání a sny!

1. řada zleva: KateřinaDušková, AnnaBašková, Filip Říčař, BenHetfleisch
2. řada zleva: Lucie Váňová, Barbora Syrová, RadekMuller, ŠtěpánkaBeránková, JanaPolochová, VeronikaMorchová, Petra Valentová,
AdélaMihulková, TerezaStará
3. řada zleva:Matěj Záviský, Jakub Vladík, Vojtěch Viesner, David Slovák,Michael Vater, Dominik Štark

Paní
třídní učitelka
Ivana Frýzková

mluvila do duší svých
žáků čtyři roky a

závěrečné přání prý
řekne svým žákům
přímo do očí ;-)

RadkaPolívková.

Základní škola Masarykova 9. B

Přání ředitelky Základní
školy Masarykova v Rych-
nově RADKY POLÍVKOVÉ:

Třída 9. B vždy uměla v
duchu letošní pozvánky na
závěrečné slavnostní vyřa-
zování skutečně „táhnout za
jeden provaz“. To platí o
všech situacích, ve chvílích
radostí, ale i v případě řeše-
ní drobných problémů. Ráda
bych jim popřála, aby na
středních školách měli štěstí
na stejně kamarádské spo-
lužáky, na které se vždy
můžou spolehnout. Ráda
bych poděkovala i paní uči-
telce Beránkové za všechnu
práci, kterou jako třídní
učitelka za ta léta odvedla.
Toto je její poslední třída.
Věřím, že i tito žáci se k ní
budou rádi vracet. Hodně
zdraví, štěstí a elánu všem.

První řada zleva: Josef Jarkovský, Jakub Ehl, Jan Vostřez, Iva Kasalová, Filip Kernal, BarboraDvorská, JanKotýza, Tomáš Janeba,Martin Šabata,Marie Žabková, LukášČáp, Jan
Grebennikov, Adéla Štauberová, Dominika Pantáková,Michaela Klapalová. Druhá řada zleva: Lukáš Vavera, JakubBartoš, DenisaChmelařová, DenisaHynková,Martin Starý

Základní škola Masarykova 9. C

Přání ředitelky Základní
školy Masarykova v Rych-
nově RADKY POLÍVKOVÉ:

Devět let je za vámi, vy-
brali jste si svoji příští kari-
érní cestu. Ráda bych vám
všem popřála, aby se vám
po ní dobře šlo k vysněným
cílům, dokázali jste čestně
zvládnout všechny překážky
a dělali svým starostlivým
rodičům jen samou radost.

První řada zleva: B. Pabel, D. Stehlík, A. Lörincová, Š. Németh, L. Charvátová, K. Nováková, P. Nováková, K. Břečťanová, L. Rykr, Z. Lechanová, K. Kotyzová, A. Divíšková, T. Si-
monová,M. Véle. Druhá řada zleva: D. Veselý,M. Pfeifer, K. Papáčková, B. Zemanová, L. Pospíšil, A. Petráková, Š. Grabmüllerová, J. Junek,M. Dřevecký. Foto: Lenka Havlová 3x

Přání
třídní učitelky

Libuše Šrámkové:
Chtěla bych svým

deváťákům popřát do
života hodně zdraví, ale

také štěstí a úspěchů. Ať je
studium na středních

školách, které si vybrali,
baví a ať najdou ve

svém životě
uplatnění.

Hodně
štěstí a vždy
s úsměvem
přeje třídní
učitelka Jana
Beránková.


