Naši absolventi

Michaela Cehová
Ahoj,
jmenuji se Michaela Cehová. Na základní školu v České Vsi jsem
chodila v letech 1998 až 2007. Na základní škole se mi moc
líbilo. Odpoledne jsem ráda trávila v kroužcích, družině, klubu
nebo knihovně. Z kroužků jsem ve škole měla nejraději keramiku
a maňáskové divadlo. Z předmětů jsem měla ráda zeměpis a
přírodopis. Díky paní učitelce Brožkové a jejím zajímavým
předmětům jsem se rozhodla jít studovat do Šumperka obor
Cestovní ruch. Protože mě i po střední škole dál bavil zeměpis a
přírodopis, tak jsem si na vysoké škole vybrala obor Fyzická
geografie a geoekologie na Ostravské univerzitě. Na vysoké
škole mě navíc začala zajímat kartografie a geodézie. Nyní
pracuji na katastrálním pracovišti v Šumperku. Mojí náplní práce
je kontrola geometrických plánů a zakreslování změn do
katastrální mapy.

Barbora Semelová
Zdravím budoucí žáky a žákyně, kteří se hlásí na základní školu
v České Vsi. Jsem bývalá studentka z roku 2009 až 2018. Na
tuto školu ráda vzpomínám.
Nejvíce na zábavné dny jako byl Den naruby, kdy se holky
převlékly za kluky a kluci za holky, Den povolání s šancí se
převléct za své vysněnou profesi, Barevný den, kdy každá třída
měla přidělenou svou barvu, ve které přijde do školy. A to není z
daleka vše.

Barbora Semelová
Byly i jiné akce jako jsou dílničky, zahradní slavnosti, sportovní
soutěže a podobně. Po ukončení výuky jsem na prvním stupni
chodila do školní družiny a na druhém stupni do školního klubu,
kde byla spousta zábavy, například u stolního fotbálku nebo se
zvířátky, prostě každý si něco našel.
V šesté třídě jsme si jako žáci mohli udělat průkaz cyklisty na
velkém dopravním hřišti, které je před školou. V devátém ročníku
jako celá třída jsme na zahradní slavností zazpívali závěrečnou
píseň a měli jsme možnost se rozloučit s učiteli, kteří nás učili.
Nyní studuju na střední zdravotnické škole a chci být zdravotní
sestrou.

Roman Janas
Dobrý den,
za osm let školní docházky na ZŠ v České Vsi jsem si odnesl spoustu pozitivního.
Samozřejmě, že se našly i negativní chvilky, jako jinde v běžném životě, ale na ty
se v času rychle zapomene. S odstupem mnoha let už zůstanou jen ty, na které
rádi vzpomínáme.
Láskou k historii mě podstatnou měrou ovlivnili tři lidé. Bývalý zástupce ředitele
pan Zavadil, který uměl vyprávět barvitě příběhy o švédském tažení na Jeseník a
okolí. V České Vsi měli tito vojáci ležení. Dalším byl nějaký starší pan učitel, který
jen suploval a vzpomínal na boje v Praze na barikádách na konci války. Poslední
byla paní učitelka dějepisu Lea Grossová.
Aniž bychom si to v tu chvíli uvědomovali, tyto okamžiky utváří naši osobnost.
Proto bych chtěl za ně moc poděkovat.

Tomáš Rupa

Student Univerzity Palackého v Olomouci
Na základní školu mám jen ty nejlepší vzpomínky. Kvalita vzdělávání, s tím
související kvalitní pedagogové, mnoho sportovních i nesportovních
kroužků, školní jídelna s výbornými kuchařkami, skvělé zázemí.
Zkrátka všechny důležité atributy, které by kvalitní škola měla mít, zde byly
na velmi vysoké úrovni.
Věřím, že je tomu tak i dnes a bude i do budoucna.
Přeji všem studentům i pedagogům brzký návrat do prezenční výuky.

