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1. Úvod rozlučkového čísla + Šimon 

2. MOJE JMÉNO JE NATHY 

3. Odcházím ze školy - Kája 

4. Něco o mně – Véna 

5. Loučím se se školou Libiš - Franta 

6. Můj odchod ze školy - Vojta  

7. Loučení – Vasyl 

8. Můj odchod ze školy - Péťa 

9. Rozloučení s Klárkou 

10. Rozloučení – Šarlota 

11. Rozloučení se školou – Kačka  

12. Michal  

13. Něco o mě – Laura 

14. To jsem já - Max 

15. Pepa 

16. Matouš 



 

A je to tady! Odcházíme na druhý stupeň 

ZŠ! Všichni. Byli jsme skvělý kolektiv.  

 

Jako s prvním se 

rozloučíme se 

Šímou, který bohužel 

do konce školního 

roku zůstal doma. 

Přejeme mu, aby byl 

spokojen a na 

druhém stupni v 

Neratovicích se mu 

dařilo. Snad budeme 

někteří spolu s Tebou 

ve třídě! 



                                         

                                    1. Je mi 11 let. 

                            2. Můj králiček se jmenuje Wanillka. 

                            3. Pandy jsou moje oblíbená zvířata. 

               4. Mám nevlastního bratra.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



 Jméno:  Karolína  

 Věk:10 let 

  Mám ráda kočky.  
 

 

 

 Jsem Karolína Kunešová a jak vidíte mám ráda 

kočky,mam doma 2: Žofinku a Julinku. 

 

Mám je ráda, hraji si s nimi a občas jim i přichystám 

jídlo. 

Také mám rybu: Betu bojovnici, která se jmenuje 

Bruno.  

 

Ráda chodím do školy a bude se mi po ní asi stýskat 

ale co, přestupuju do Neratovic na 3. základní školu. 

Tak to bude o mně asi zatím vše a Ahoj. 



 

4. Něco o mně 
 

 

 

 

Jmenuji se Véna, a tohle je můj poslední rok  v této škole.  

Už od první třídy se mi tu líbílo, byl tu hezký kolektiv, a 

milé učitelky a učitelé.  

Za těch pět let jsem se tu mnoho věcí naučil, a díky tomu 

jsem se dostal na gymnázium v Neratovicích. Moje zájmy 

jsou badminton, čtení, hraní Minecraftu a  stavění z lega. 

Doma je nás pět; já, moje sestra Mařenka která chodí do 

2A, máma táta a naše kočka Gepardýna. Po téhle škole se 

mi bude stýskat, ale už se těším na gymnázium. 

 
 

 



5. LOUČÍM SE  

SE ŠKOLOU ZŠ 

LIBIŠ 

Jmenuji se František.  

Je mi 10 let. Bydlím v Libiši.  

Jsem fotbalista, hraju za SK 

SLAVII PRAHA. Jsem brankář.  

Naučil jsem se tady toho hrozně moc. Učitelky tady jsou 

fajn. Jezdili jsme tady na turnaje, ve vybice, fotbale, 

florbale a na atletické soutěže. 

Teš jak byla korona, tak jsme nejezdili na žádné turnaje, ale 

učitelky jsou tak hodné, že nám uspořádaly turnaj ve 

vybíjené. Bylo to fajn, zahrál jsem si po dlouhé době 

vybíjenou.  

 

Doufám, že také zažijete tolik zábavy jako já. Ahoj! 

 

 

 

 



6. Můj odchod ze školy   
                                                                                                    

Moje jméno je Vojta Řimsa. Je mi 10 let.              

 A mam rád fotbal. Já odcházím do             

sportovní třídy na 2 školu.                                                        

S kamarádem Pepou a ještě s Šarlotou.                                   

A kamarády budu vídat skoro furt cestou                        

domu do Libiše. Možná někdy přijdu do                    

školy v Libiši. Můj koníček je fotbal od     

od malička jsem hrál fotbal a mám ho        

rád. A po škole až si udělám úkoly                 

a připravím si do školy, pak si zahrajeme    

s kamarádama videohry.                              

                                                                   

                                                                        

 Napsal:Vojta Řimsa                                                                  

 
 



 

 

Jmenuji se Vasyl,  je mi  12 let,  rád hraju  vybíjenou a  

jsem v tom dobrej.  V dětství jsem si nakřápl levou ruku.  

 

Rád ještě hraju stolní hry.                                                                                   

                                                                 

Přišel jsem do 4.třidy  a chodil jsem sem 1rok. 

          

Mám rád kočky    

          

 

 
 

 

 



 

8. Můj odchod ze školy 

 

Moje jméno je Petr. Je mi 11 let. A taky mam 

rád fotbal.  A  moje koníčky jsou: hraní her, 

fotbal, atd.  

A také budu na konci roku odcházet na 3. školu v 

Neratovicích. Protože tady v Libiši není druhej 

stupeň :(. S pár kamarády se tak často neuvidím, 

ale je plus je to že to budu mít kousek od baráku.. 

Ale aspoň budu vídat své kamarády z druhé 

školy.  

 

Moje koníčky v jsou na obrázcích: 

 

  

  
    
 

 

 

 



 

 

Jmenuji se Klárka. Je mi 12 let. 

Ráda jezdím na kole a na kole i 

závodím. Líbí se mi na této 

škole, ale těším se, že budu 

přestupovat na druhý stupeň do 

Neratovic. 

 



 

Ahoj. Jmenuji se Šarlota a je mi 11 let. 

Mám ráda koně. Na koně chodím dva 

roky. Začala jsem cválat a je to příjemný 

pocit.   

Chodila jsem do ZŠ Libiš ráda. A těším se 

na druhý stupeň. 

 

 



 

Ahoj. Jmenuji se Kačka a je mi 11 let. 

 Pět let jsem chodila do ZŠ Libiš.  

Mám ráda kočky. Mám ráda kroužek 

hasičů, chodím tam již 8 let.  

Chodila jsem do ZŠ Libiš ráda.  

 

 

 



12. Michal  

 
 

Jméno: Michal Moroz  

Věk: 11 let  

Mám rád: Mám rád práci s počítačem, 

sport, Hrání her, Programování  

Hry: vybika, fotbal  
 

Počítačové hry: Cs:Go, Fortnite, Minecraft,       

        Cs:go                        Fortnite                  

                                       

  

                                    Minecraft  

  

                                                    

                                     Programování  

                                   

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 Ahoj , 

mé jméno je LAURA SLEZÁKOVÁ. 

Je my 11let. Jsem sportovní typ, hraju fotbal za AC SPARTA 

PRAHA. Taky jsem velká milovnice zvířat, jedno mám dokonce 

doma: Maďarského krátkosrstého ohaře. Zabívám se taky 

malováním. Poslední dobou kreslím anime postavy. Ráda bych se 

podívala do FRANCIE. S mámou jsem se vsadila o zakrslého 

králíka, že když nebudu mít na vysvědčení žádnou 3, tak mi ho 

koupí. Jako dospělá bych se chtěla věnovat malování a jako koníček 

bych chtěla dělat canicroos, což je vlastně běh se psem nebo se to 

může dělat na kole, koloběžce, a když máte třeba 6 psů tak stojíte 

vlastně na ta kloví tříkolce a nahýbáte se, když jedete do stran. Hodí 

se na to plemena jako třeba maďarský ohař, chrti, border kolie 

prostě pohyblivá plemena. 

 

Napsala: Laura Slezáková 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jmenuji se Max, je mi 11 let. Mám rád fotbal a teď 

se zabývám i počítačovými hrami. Rád hraju 

Knockout City, je to virtuální vybíjená. Mám tam 

různé druhy míčů.  Na druhý stupeň přestupuji na 

dvojku školu v Neratovicích. Těším se tam.  
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Chyby (nejenom) tisku vyhrazeny! 

 



 


