
Svaki rastanak je težak, a to najbolje znaju osmaši koji završavaju jedno predivno poglavlje života. 

Došlo je vrijeme oproštaja od svojih prijatelja s kojima su dijelili školske klupe, ali i brojne doživljaje. 

Evo što kažu prije odlaska u nove životne pustolovine.  

 

Teško je rastati se od prijatelja s kojima sam provela osam godina, ali moramo napraviti korak 

unaprijed. 

Viktorija Kivač, 8. d 

 

Zašto se ne bismo svi vratili natrag i uživali u djetinjstvu gdje smo zbrajali dva i dva i igrali se 

cijeli dan? 

Adriana Magdalenić, 8. d 

 

U osnovnoj školi stekli smo prva i prava prijateljstva. 

Teo Varga-Črepinko, 8. d 

 

Nadam se da ću u srednjoj školi dobiti dobre profesore i da ću se dobro sprijateljiti s drugim 

učenicima. 

Patrik Zlatar, 8. d 

 

Vjerojatno ću jednom doći natrag u ovu školu vidjeti koliko se promijenila. 

Josip Kokolek, 8. d 

 

Željela bih se vratiti u prvi razred i još jednom proživjeti sve ovo što smo dosad proživjeli. 

Tea Horvat, 8. d 

 

Nadam se da ću steći nove prijatelje i biti uspješan. 

Dorijan Juratović, 8. d 

 

Tužna sam što se svi na kraju rastajemo nakon osam dugih i zabavnih godina. 

Patricija Petrić, 8. c 

 

Ne znam što bih želio biti u budućnosti, ali znam da se moram truditi u svojem daljnjem školo-

vanju kako bih se mogao zaposliti gdje hoću. 

Ivan Zdelar, 8. c 

 

Još sam mlad, ima još mnogo stranica koje se moraju ispisati u mom životu. 

Luka Stručić, 8. c 

 

Uvijek je dobro sjetiti se djetinjstva, ali uvijek moraš biti spreman na ono što dolazi. 

Luka Stančin, 8. c 

 

Iskreno, veselim se srednjoj školi, to je velika promjena i radujem se tome. 

Antonio Ante Vukelić, 8. c 

 

Postat ću srednjoškolka i to me veseli jer na red dolaze novi ljudi, nova prijateljstva, nove od-

luke, nove muke. 

Klara Kolak, 8. c 
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