
 
Pedagogické povolání patří mezi jedno z nejtěžších a nejdůležitějších. V České republice tento významný svátek 
připadá na 28. března, tedy na den výročí narození Jana Amose Komenského, patrona českého školství. Ve 
světě je všeobecně uznáváno z rozhodnutí UNESCO datum 5. října, kdy se slaví MEZINÁRODNÍ DEN UČITELŮ. 

 

Jan Amos Komenský 
 
Narodil se 28. 3.1592. Za svého života napsal mnoho spisů z pedagogického oboru. Kvůli Habsburkům, kteří 
v Čechách a na Moravě tolerovali pouze katolické náboženství, musel opustit svoji vlast, protože byl 
významným členem Jednoty bratrské. V roce 1628 odešel do exilu do polského Lešna. Poté navštívil ještě 
mnoho jiných evropských zemí. A tam napsal: Via Lucis, Orbis pictus, poklad jazyka českého atd. 

Kdo to vlastně učitelé jsou? Přemýšlí nad toto otázkou vůbec někdo??? 

 Možná bychom se nad tím měli zamyslet. Protože díky komu se dozvídáme nové a užitečné věci, a kdo nám 

předává své znalosti a zkušenosti? No přece učitelé. Pro mnohé z nás představují někoho, kdo nám naslouchá a 

kdo se nám snaží dát co nejvíc. Možná nechápeme, proč nás nutí učit se některé věci, ale časem to poznáme a 

budeme jim za to ještě vděční. I když to tak někdy nevypadá,  přesto si jich vážíme. Někdy jsme drzí a děláme 

hloupé věci, ale i tak víme, že učitelé nám chtějí pomoct, a ne ublížit.  

    Vážíme si Vás a jsme Vám vděční za úsilí, které nám věnujete, za Vaši ochotu, pomoc a porozumění.  A proto 

bych Vám, učitelům, chtěla poděkovat a popřát krásný svátek, ať Vás učení stále baví a naplňuje, ať prožíváte 

krásné dny, a ať Vám nezmizí úsměv z Vašich tváří. ☺ Krásný svátek!!!  

1. ročník 

Září jako sluníčko,  

I když potrápí nás umí maličko,  

počítání, psaní, čtení, 

pro nás problém teďka není. 

Máme ji moc rádi,  

Chceme být její kamarádi. 

2. ročník 

Jménem žáků II. třídy přeji všechno nejlepší naší třídní paní učitelce Renatě Rebendové. Děkuji paní učitelce za 

vše, co nás naučila a hlavně za trpělivost, se kterou se nám denně věnuje. Přeji jí pevné zdraví, hodně síly a 

elánu, a také trpělivosti. A nakonec přeji hodně poslušných žáčků, kteří jí budou každý den připomínat, že její 

práce má smysl. A tohle přání věnuji také dalším učitelům, kteří nás učí: paní učitelce Bistré, panu řediteli 

Sovovi a panu učiteli Mácsaiovi. 

3. ročník 

Paní učitelko Úlehlová, přejeme Vám plnou náruč trpělivosti a radosti ze společného učení. Budeme se snažit, 

aby dobré známky byly odměnou pro Vás a udělaly velikou radost všem – dětem, rodičům i Vám! Vaše třetí 

třída. 

 



4. ročník 

Paní učitelko, děkujeme, že jste to s námi vydržela a vydržíte i nadále. A doufáme, že s námi budete i další rok. 

Děkujeme, že jste na nás hodná a vyprávíte nám ve vlastivědě o naší historii.  Vaše IV. třída 

5. ročník  

Chceme poděkovat naší paní učitelce Janě Bistré za to, že se nám hodně věnuje.  Hodně nás toho naučila a ještě 

bychom jí chtěli popřát do dalších let hodně štěstí, zdraví a pevné nervy. 

6. ročník 

Milá paní učitelko Bartošíková, chtěli bychom Vám poděkovat za skvělé hodiny s Vámi, za trpělivost, skvělé 
nápady a za to, co jste nás naučila. 
Děkuje Vám celá VI. třída. 
 
 
7. ročník 

Milá paní učitelko Radko Pekárková, chtěli bychom vám poděkovat za vše, co jste pro nás udělala, za čas, který 
jste s námi strávila, prožila i vytrpěla. Víme, že jsme nebyly vždy vzorní, ale vždy jsme se snažili. Vždy jste tu byla 
pro nás a za to vám děkujeme. 
Vaše sedmá třída.¨ 
 
8.ročník 

 

Dnes, jak všichni víte, je den učitelů. Tímto bych chtěl poděkovat všem učitelům, kteří nás učí, že to s námi 
vydrželi tak dlouho. 
Velký dík patří především naší paní třídní učitelce Ivě Sovové.  Naše  třída nepatří mezi nejhodnějších, proto se 
divím, že  naší paní učitelce ještě neruply  nervy( i když to někdy vypadalo jakoby už dávno ruply). My osmáci 
jsme přesvědčeni, že paní učitelce zocelujeme a brnkáme na nervy. Myslím si, že si moc nezasloužíme takovou 
třídní učitelku. Proto jí děkujeme za to, že ji máme a doufáme, že to zrcadlo za Patrika ještě vydrží náš odchod 
na střední školu a potom může putovat do dalších tříd s paní učitelkou Ivou Sovovou. 
 
        
9. ročník 

 Za 9. ročník bych chtěla poděkovat naší paní učitelce třídní, Marii Kosové, za její pomoc a ochotu. Víme, že to 

s námi není vždy jednoduché, a že má s námi starosti, ale přesto se nám snaží pomoct a podá nám pomocnou 

ruku. Vždy v ní najdeme oporu a porozumění. Respektuje naše rozhodnutí a snaží se vyhovět našim přáním. A 

tímto bychom jí chtěli za vše poděkovat a popřát krásný svátek. 

                              

 

 

 

 

 


