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Číslo 4                                   

Ročník osmý                    

Školní rok 2014/2015 

ŠKOLÁK   

 

 

                                                                                                                                                                        

A je to tady! Naše chvíle nastala a my můžeme konečně říct, že i my jsme se dočkali vysněného 

postu nejstarších. Už jen tím, že jsme vstoupili do deváté třídy, jsme si uvědomili, že konec naší 

povinné školní docházky se blíží a je na čase udělat to, co jsme za těch předchozích osm let 

nestihli. Začali jsme více škádlit učitele a sem tam jsme i možná něco málo zničili. Upřímně - je 

neskutečné, jak rychle těch devět let uplynulo, a my stojíme na pokraji odchodu, který pro nás, 

ačkoliv to tak možná chvílemi nevypadá, bude těžký a všem se nám bude stýskat. Devět let jsme 

si tu pořádně užili, ale teď je čas se rozloučit a jít dál.                                        Jana Hovorková 
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Markéta Bariová (Markét) 

Znamení: Vodnář 

Vybrala jsem si střední soukromou školu Maja Mladá Boleslav, obor kadeřník/kadeřnice.                                                                                                                                        

Zájmy: sport (kolečkové brusle), hraní společenských her. 

„Užívej si každého dne, protože nikdy nevíš, co se stane.“ 

Karolína Dubská (Adriana) 

znamení: Panna 

Vybrala jsem si ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské obor Autolakýrník 

Mezi mé záliby patří plavání a běhání, nejčastěji běhám na Rohatsko, ráda čtu různé knihy a 

ráda pracuju u babičky na farmě. 

„Nevzdávej se po první prohře.“ 

 

Denisa Havlová (Mrňousek) 

Znamení: Lev 

Jdu na Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi,                                                                   

protože jsem nebyla ještě pevně rozhodnutá, jakým směrem se mám dát.                                                           

Teď mám ještě čtyři roky na to, abych se rozhodla. 

 Většinu svého volného času trávím sportováním. Už devět let hraju tenis a moc mě to 

baví. Na tenis se mnou chodí také kamarádka Áďa Nosková, která se mnou jde na 

gymnázium. Když mám volno a nemám co dělat, jdu si třeba zaběhat nebo vyrazím 

s Monikou na kolečkové brusle. U sportu se vždy odreaguju, a možná proto ho mám tak 

ráda. 

Ptá se láska přátelství:                                                                                                                                                       

„Proč existuješ ty, když jsem na světě já??" – „Protože ty pácháš rány a já je hojím." 
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Tomáš Horyl (Honil) 

Znamení: Štír 

Rozhodl jsem se pro obor “elektrický”, budu chodit na Střední odbornou školu a Odborné 

učiliště Mladá Boleslav.  Vybral jsem si tento obor, protože si myslím, že by mě tenhle obor 

mohl bavit. Navíc můj děda s tátou jsou vyučení elektrikáři. 

Ve svém volném čase nejčastěji chodím s kamarády ven nebo ho trávím u počítače,                         

ale asi nejvíce ho trávím u fotbalu.                                                                                                                     

Dříve jsem dělal šest sportů najednou, ale teď se věnuji naplno fotbalu. 

„Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější.“ 

 

Jana Hovorková (Jadynka) 

Znamení: Panna 

Vybrala jsem si SOU a SOŠ Mladá Boleslav, kde se zaměřím na obor Veřejnosprávní činnost. Tento 
obor jsem si zvolila dle mých představ o své budoucnost a obecně podle toho, co si myslím, že mě 

bude v budoucnu bavit. 

Svůj volný čas ráda trávím v prostředí domova, nebo svých přátel. Doma se věnuji čtení, nebo psaní 
různých povídek, či příběhů, natáčení a stříhání videí, pracích na počítači a tak dále. Ven chodím 
převážně s lidmi, které mám nejradši, tudíž mými nejlepšími kamarádkami, nebo si zajdu třeba 

zaběhat. Ráda si také zahraji florbal. 

‘’ Nenech se oblafnout životem, oblafni ho ty. ’’  

 

Lucie Jakubcová (Lůca) 

znamení: Lev 

Lucka chtěla jít na Střední zdravotnickou a Vyšší odbornou školu zdravotnickou 

v Mladé Boleslavi, obor Zdravotnický asistent. 

Mezi její záliby patřilo čtení, jízda na kole a navštěvování různých hradů a zámků. 

„Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“ 
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Míša Krzáková (Miška) 

Znamení: Rak 

Vybrala jsem si SOŠ a SOU Jičínská 762, Mladá Boleslav, obor Logistika.                                                     

Mezi mé záliby patří ježdění na kole, plavání v bazéně, hraní společenských her a 

nebo nějaké výlety. 

„Život je skvělý, musíš ho jen pochopit“ 

Jakub Kalina (Khali) 

Znamení: Panna 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obor Truhlář. 

Vybral jsem si obor truhlář, protože už od mala s tátou jezdím do lesa a mám rád 

dřevo. Už odmala slýchám, že jsem šikovný na práci se  dřevem. 

 

David Knobloch (Dejv) 

Znamení: Býk 

Vybral jsem si ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské,                                    

obor Autoelektrikář.                                                                                                                                          

Mezi mé záliby patří sbírání časopisů a lepení plastových a papírových modelů. 

„Užívej si každého dne, protože nikdy nevíš, co se stane.“ 
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Tomáš Mistalér (Mistik) 

Znamení: Ryby 

Vybral jsem si SOŠ a SOU Jičínská 762, Mladá Boleslav, obor Truhlář.                                                          

Mezi mé koníčky patří fotografování a sestavování papírových modelů. 

„Život je boj, ale stojí za to.“ 

 

Adéla Nosková (Áďa) 

Znamení: Blíženec 

Jdu na Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Tuto školu jsem si vybrala proto, že ještě 

přesně nevím, co chci v životě dělat, a postupem času se budu moci rozhodnout. 

Svůj volný čas ráda trávím s přáteli nebo doma s rodinou. Doma ráda čtu, jsem na počítači nebo 

se jen tak povaluju. Také ráda sportuju, ráda hraju florbal a tenis. Tenis hraju na Rohatsku a hraju 

ho už poměrně dlouho. Florbal hraju teprve asi dva roky, ale moc mě baví. Tyto sporty dělám se 

svými kámoškami. 

                                     „Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš.“ 

 

Nikola Novotná (Nikee) 

Znamení: Panna 

Jdu na střední školu SOU a SOŠ Mladá Boleslav, kde jsem na oboru Veřejnosprávní činnost. 

Tento obor jsem si vybrala, protože odpovídá tomu, co chci dělat v budoucnu. 

Svůj volný čas trávím venku u koní nebo s kámoškami, natáčením videí na YouTube a nebo 

s rodinou. Jezdím do Mladé Boleslavi na trénink florbalu a nebo také hodně jezdím 

s kámoškami na brusle. Miluji zvířata a ráda je cvičím, především mého psa. Ke koním 

chodím s Denčou a s Eliškou. Zážitků máme spolu plno. 

“Život není o tom, kolikrát padneš na hubu, ale o tom kolikrát se dokážeš zvednout a jít dál.” 
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Barbora Nožířová (Kudla) 

Znamení: Kozoroh 

Škola, na kterou v září nastupuji, je SOU a SOŠ Mladá Boleslav, obor veřejnosprávní činnost 

vybrala jsem si tento obor, protože mám pak více možností kam se po střední škole vydat, 

pokud to vyjde, tak bych se chtěla věnovat  po střední škole psychologii.  

Svůj volný čas trávím venku s kamarády. Hlavně florbal, který jsem díky této škole začala hrát, 

se stal mojí zálibou a náplní, kde se můžu odreagovat. Začala jsem florbalu věnovat více času, 

protože už nehraji za Bousov, ale za FA Mladá Boleslav. Ráda také o volném čase občas točím 

s Jadee na náš společný kanál na youtube, kde si vlastně společně děláme ze sebe srandu. 

‘’ Vím, pro co žiju, proto žiju - nepřežívám. ’’ 

 

Tonda Steinbock ( Tony )                                              

Znamení: Blíženec 

Vybral jsem si školu SOU Hubálov 17, obor Instalatér.                                                                    
Mezi mé záliby patří ježdění na kole, plavání, posilovna a bavit se se svými nejlepšími přáteli. 

„Co tě nezabije, to se tě pokusí zabít znovu.“ 

  

 

Pavel Rygl (Pája) 

Znamení: Štír 

Vybral jsem si Obchodní akademii v Mladé Boleslavi. Tento obor jsem si vybral 
podle svých zálib.  

Svůj volný čas rád trávím s kamarády, nebo na počítači, kde si hledám různé věci                         
o dinosaurech a obecně dost věcí o archeologii.  

“Každý se narodil jako originál. Je jen na tobě jestli jím zůstaneš.“ 
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Oldřich Suchánek (Olda) 

Znamení: Střelec 

Škola: SOŠ a SOU Jičínská Mladá Boleslav 762 - Obor: Zedník                                                          

Proč jsem si vybral tenhle obor?                                                                                                                                      

Protože jsem nevěděl, na co všechno mám, a když mi přišlo, kolik jsem měl bodů v testech 

pro deváťáky, tak jsem se tak vytočil, že jsem měl chuť něco rozmlátit,                                             

protože jsem mohl jít na něco lepšího, např. elektrikáře …  

Můj největší koníček, no spíš závislost, je počítač. Hraju na něm každý den a vůbec mě to 

nenudí, ale také chodím ven a rád objevuju nové věci, ale na to, abych šel ven, musím:                      

za 1. – mít s kým a za 2.  – musím s dotyčným vycházet. 

 

Karel Šrytr (Hobbit) 

Znamení:Panna 

Rozhodl jsem se pro technický obor. Mířím na průmyslovou školu v Jičíně. Přesněji je to obor 

elektrotechnik. Největší problém asi bude s dojíždením, autobus jezdí ze Sobotky a Kněžmosta.                          

Pořád si říkám, že to dva roky vydržím a pak bude auto. 

Ve svém volném čase dělám hlavně sport – jezdím motocross. Už jenom fyzická příprava mi dá dost 

zabrat, takže moc volného času nemám. Žiju na vesnici, takže je tu práce habaděj. 

„Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí.                                                                               

Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“.                                        

Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že nerozumí životu.“  (John Lennon) 

 

Matěj Svoboda (Matty) 

Znamení: Býk 

Vybral jsem si Střední průmyslovou školu v Děčíně v oboru provoz a ekonomika 

dopravy. Tento obor jsem si vybral proto, abych pokračoval v rodinné tradici. 

Mé záliby jsou Rybaření, Cyklistika, Fotbal, Florbal, Tenis a Basketbal 

„ Žij tak, aby až umřeš se všichni tvoji přátelé nudili “ 
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Pavel Urban (Urby) 

Znamení: Beran 

Vybral jsem si ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, obor Autolakýrník. 

Tento obor jsem si vybral, protože by mě bavil a bavit bude. Rozhodoval jsem se mezi dvěma 

obory -  Elektrikář-silnoproud a Autolakýrník. Po souhlasu celé rodiny jsem se rozhodl pro 

Autolakýrníka. Už se na tu školu těším, už teď tam mám spoustu kamarádů. 

Volný čas věnuju buďto chození ven s kamarády, nebo hraní na počítači s kamarády.                

Ale hlavní můj koníček je fotbal. Hraji za klub DBSK v pozici brankář. 

„Člověk je tím, čemu věří.“ 

 

Nikol Valíčková (Valí) 

Znamení: Kozoroh 

SŠ gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav. 

Můj největší koníček je fotbal. Hraju za DFK Mnichovo Hradiště A tým a dorostenky. 

Mimo fotbal mě baví jízda na kolečkových bruslích, na kole a jízda na čtyřkolce.   

Také ráda chodím na procházky se psem. 

„Pokud je někdo, kdo tě nenávidí a koho nenávidíš ty, směj se. Zabíjí ho to“ 

 

Monika Žapková (Žabka) 

Znamení: Panna 

Rozhodla jsem se jít na Lyceum v Mladé Boleslavi. Tuto školu jsem si zvolila, protože bych po střední 

ráda pokračovala na vysokou školu a po vystudování této   budu už mít zaměření na ekonomii. 

A jaké jsou moje záliby? Hrozně ráda sportuji. Můj nejoblíbenější sport, který hraju, je florbal. Kromě 

florbalu ráda běhám, plavu a chodím se svými kamarádkami ven. Často jezdíme na brusle a vždy                    

je velká sranda a nenudíme se! Nebo v létě chodíme na koupaliště. A samozřejmě se svou rodinou. 

„Ber život s humorem, stejnak se ti jednou vysměje.“ 
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Ačkoliv jsme se někteří do kolektivu ze začátku nezačlenili 

a naopak jsme spíše vypadávali ven, našli jsme si k sobě 

cestu. Upřímně mě mrzí, že jsme si jeden druhého začali 

více všímat až v osmé a deváté třídě. Každý z nás si ve 

třídě utvořil svoje skupinky a ačkoliv mám všechny moc 

ráda, nejvíce mi budou chybět holky z naší skupiny, kterou 

jsme pojmenovaly Šest grácií. Samozřejmě, že padlo 

několik hádek, sem tam nějaká ta rvačka a nadávky, ale 

řekněme si narovinu: Kdo se ve třídě nikdy nepopral, že? 

Myslím, že z této školy odcházíme jako dobře vytvořený 

kolektiv a dá se říct, že jsme teď už opravdová rodina.                                 

Jana Hovorková 

 

Na své spolužáky budu vzpomínat se 

smíšenými pocity. Na některé budu 

vzpomínat s úsměvem na tváři, na 

některé bohužel ne. Ale myslím si, že 

jsme spolu za těch devět let prožili 

hodně dobrých, ale i špatných 

zážitků... Když mi někdo bude chybět, 

tak  s ním určitě budu v kontaktu.  

Nikol Valíčková 

 

Jak budu vzpomínat na své spolužáky? No, být hnusný, tak řeknu, že se mi ani nebude moc              

stýskat, ale jak se to vezme. Každý byl pro mě nějak výjimečný, Jsou tu takoví, co mě                        

štvou nebo mě nějak obelhali, ale i takoví, které jsem měl rád, protože mě podrželi v těžkých 

chvílích, nebo tací, kterým jsem se mohl vyzpovídat a s jistotou jsem věděl, že to nepošlou dál          

jako drb. Takoví, se kterými jsem mohl hrát hry a i takoví, se kterými jsem se mohl normálně           

bavit, aniž by si z toho dělali srandu.  Ale jednu věc svým spolužákům určitě vytknout nemohu.          

A to že jsou jedni z mála, kterým nevadilo moje problémové mluvení, a nedělali si z toho legraci.         

A za to si jich všech vážím.                                                                                     Oldřich Suchánek 

 

 

Na svou třídu budu vzpomínat v dobrém. 

Zažili jsme spolu šťastné i krušné chvilky                

a vždycky jsme to spolu nějak zvládli. Když 

nad tím teď přemýšlím, tak naše třída byla 

docela dobrý kolektiv. Lidé tu byli moc fajn        

a vždycky mě nějak povzbudili. Bude se mi 

stýskat, komu taky ne, ale na druhou stranu 

se těším, až opustím zdi této základní školy.                                                            

Karolína Dubská 
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Budu vzpomínat na své spolužáky 

jenom v dobrém. Mám všechny ze            

své třídy, až na některé výjimky, 

nebudu jmenovat, rád. Doufám,                  

že  se budeme vídat i přesto, že se 

nebudeme každý den vidět ve škole. 

Ve třídě se dělíme na tři skupiny,              

no  já patřím do všech, takže mě je             

to jedno. Například  s holkami se 

vídám skoro denně a s Míšou chodíme 

každý den po škole ven. Doufám, že 

třeba po dvaceti letech dáme sraz.                            

Antonín Steinbock 

 

Na své spolužáky budu vzpomínat určitě, protože jsme spolu prožili celých devět let a mně se po nich 

bude moc stýskat. My jsme jako třída skvělá parta, a i když se třeba někdy nějak nedohodneme, tak se 

stejně pak zase usmíříme. Na některé budu vzpomínat opravdu hodně a to hlavně na naši skupinu šesti 

holek, kterou jsme pojmenovaly Šest grácií. S holkami se vždy zasměju, pobavím a můžu jim svěřit i 

svá tajemství, protože mi vždy pomůžou a poradí. Také budu strašně ráda vzpomínat na naši paní 

učitelku Lenku Dajčovou, která nás jako svoji třídu dala víc dohromady a vždy v těžkých chvílích nám 

pomáhá. Má nás moc ráda, jezdí s námi na výlety a chová se k nám jako ke své rodině. 

Adéla Nosková 

 

Vzpomínky na naši třídu, budu vzpomínat 

docela v dobrém.Myslím si ,že když 

budeme vycházet, tak bude takových slz. 

Po některých se mi bude hodně stýskat 

hlavně po Míše, protože je moje nejlepší 

kamarádka, neboť jsem se s ní hodně 

nasmála.Mám ji moc ráda a doufám,že se 

nebudeme vídat jen v tanečních, ale že 

budeme chodit i někam ven. 

Markéta Bariová 

 

Na naši třídu budu vzpomínat v dobrém, 

ale budu rád, že jdu pryč. Protože je naše 

třída bláznivá. Přišel jsem v polovině 

sedmé třídy, a tak jsem se začlenil až 

v osmé třídě.       

                                           Matěj Svoboda 

 

Vzpomínat na žáky a na paní učitelku budu vždy 

v dobrém.  Nejvíce asi na paní učitelku, které nás vedla 

celé čtyři roky po druhém stupni. Déle na naši partu 

Šest grácií, s kterou jsem toho dost prožila. Ostatní mi 

budou taky chybět a hlavně teď, když jsme se dali tak 

dobře dohromady. Jsme jeden celek, který se teď bude 

muset rozejít každý jinam. Ale nejen naše třída, ale i 

ostatní ze školy, kteří toho o mně tolik vědí,mi budou 

chybět. Ty příhody, které se tu děly za těch devět let, 

společné akce, olympiády a konflikty, když jsme se 

stěhovali do jiné třídy, která už byla obsazená, jsou 

nezapomenutelné. Doufám, že se s těmito super lidmi 

budu scházet i nadále. Hlavně nás Šest grácií. Jsou to 

holky, na které budu mít nejvíce vzpomínek a to 

dokonce jdu se dvěma na stejnou školu. Budete mi 

chybět.                                      Nikola Novotná 
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Na své spolužáky budu vzpomínat jen v dobrém, protože nic špatného se mi v této třídě nestalo. 

Nejvíce budu  vzpomínat na své kamarády, např. Karla Šrytra, Tomáše Mistaléra, Tondu Steinbocha, 

Jakuba Kalinu, Tomáše Horyla a Olina Suchánka. Nejvíc budu vzpomínat na Karla Šrytra s kterým 

sedím v lavici už od čtvrté třídy. Byla s ním velká legrace. Ale největší škoda byla že odešel z naší 

školy můj druhý kamarád Karel Hosa. Odešel na osmileté gymnázium do Mladé Boleslavi, byla by s 

ním teď velká sranda,ale ona je i teď, když s ním chodím ven. To je tak všechno. Už se těším, že si na 

nové škole najdu taky tak super spolužáky.                                                                        Pavel Urban  

 

 

Vzpomínky na naši třídu si uchovám v dobrém. 

Přes všechny hádky už od 1. třídy jsme si uchovali 

naši třídu v dobrém, a myslím si, že při odcházení 

nám potečou slzy. Jsme rozděleni asi na tři 

skupiny. Každá dělá a má ráda něco jiného. 

Nejvíce mi bude chybět ta moje a ještě víc 

Markéta. Jsme něco jako sestry a mám ji moc 

ráda. uvidíme se o prázdninách na brigádě, potom 

v tanečních a když vše skončí, budu s ní udržovat 

kontakt třeba na sociálních sítích a nebo ji třeba 

zavolám a půjdeme spolu ven. Nechci, aby některé 

vztahy ze ZŠ skončily, jako kdybych je hodila za 

hlavu a šla dál. Samozřejmě, že budu pokračovat 

a budu potkávat mnohem více lidí, než jsem 

potkala teď, ale věřím, že aspoň nějací se tu 

najdou, abychom spolu byli aspoň nějak 

v kontaktu.                                     Míša Krzáková 

 

 

Na své spolužáky budu vzpomínat 

určitě v dobrém, až na některé 

vyjímky.Chybět mi určitě budou. 

To, co jsme společně už od školky 

zažili, tak na to se nezapomíná. 

Určitě budeme mít srazy, až 

budeme dospělí, ale už se také 

těším, až se podívám do jiného 

prostředí mezi nové lidi. 

                                    Tomáš Horyl 

 

Až opustím tuto školu, tak na své spolužáky budu vzpomínat v dobrém a bude se mi po nich 

moc stýstak. Hodně jsme se spolu žačali bavit jako kolektiv, asi když jsme nastoupili na druhý 

stupeň. Dříve jsme se dělili spíše na skupinky, které se spolu bavily, ale teď, jak jsme v deváté 

třídě,  a víme, že už spolu další rok nebudeme, užíváme si každé chvilky společně. Nejvíce mi 

budou chybět holky – 6 grácií. Spolu jsme toho opravdu moc zažily, někdy jsme se sice 

pohádaly, ale zvládly jsme to a všechno bylo zase v pohodě. Vídáme se nejen ve škole, ale 

jezdíme spolu třeba nakupovat, společně děláme oslavy, na kterých je vždycky sranda, nebo 

chodíme prostě jen ven. Na třídu budu vzpomínat jako na tu nejlepší, protože jsme jedna z mála, 

která drží při sobě. Vždycky jsme říkali, že jsme jedna velká rodina, která se navzájem podrží          

a pomůže si. Doufám, že to tak zůstane!                                                             Monika Žapková 
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Budou mi moct chybět.    Jakub Kalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budu vzpomínat nejvíce na naši skupinku holek, už ani nevím, jak jsme se daly dohromady, protože 

každá z nás je úplně odlišná a nikdy jsme se společně moc nebavily, ale přesto si rozumíme                

a navzájem si pomáháme. V lednu jsem poznala, jaké holky doopravdy jsou, protože mi udělaly                  

to nejkrásnější narozeninové ráno, když mi koupily dohromady patnáct krásných růží. Strašně si 

toho vážím a myslím si, že žádné jiné budoucí spolužačky pro mě neudělají tolik, jako tyhle holky.               

I když jsme se pokaždé neshodly, dokázaly jsme si z toho pak udělat srandu a společně se zasmát.  

                                                                                                                            Bára Nožířová  

  

Na své spolužáky budu vzpomínat jako na dobrý 

kolektiv. Nejvíc budu vzpomínat na své kamarády, 

protože jsme toho spolu hodně prožili. Nejvíce jsem 

se na téhle škole bavil s mým nejlepším kamarádem 

Pavlem Ryglem, kterého jsem poznal ve 4. třídě a 

od té doby spolu sedíme. Doufám, že se celá třída 

jednou v pořádku setká na srazu nebo někde jinde.   

                                                        David Knobloch 

 

Na své kamarády budu vzpomínat jedině v dobrém a s úsměvem na rtech. Nejvíce budu 

vzpomínat na holky (6 grácií), které mi vždy pomohly a snažily se, aby žádná z nás nebyla 

smutná. Vím, že všechny ty vzpomínky mi budou hnát slzy do očí, ale vzpomínat budu ráda. 

Bude mi smutno pokaždé, když si vzpomenu na tu úžasnou atmosféru, která panovala během 

školní docházky, ale i mimo ni. Dokážu říct, že naše třída byla jedna veliká rodina, která si vždy 

pomohla a neměla před sebou žádná tajemství. A víte, díky komu tohle všechno je? Je to díky 

jedné osobě, která se nás zezačátku určitě bála, stejně tak jako my jí, ale svůj strach překonala            

a udělala z nás tu nejlepší třídu, jakou si nikdo nedokáže ani představit. Tato osoba se jmenuje 

Lenka Dajčová…                                                                                              

                                                                                                                          Denisa Havlová 

 

Jak budu vzpomínat na své spolužáky? 

Budou mi hodně chybět, stále budu 

vzpomínat na naše zážitky a hlavně na 

vzpomínky z třídních výletů. Ještě že se 

s některými budu vídat v autobuse.                                                                                                                                               

                                              Tomáš Mistalér 

 

Budou mi moc chybět.     

Jakub Kalina 
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Vzpomínat budu určitě na všechny učitele. Nemůžu 

říct, že na některého budu vzpomínat víc a na 

některého míň, ale každá věc mi bude připomínat 

někoho jiného. Vždy ale budu vzpomínat na věci, 

které nám učitelé říkali nejčastěji. Např. když jsme 

před paní učitelkou Konývkovou řekli, že 

zapíchneme kružítko do bodu A, tak nám na to 

odpověděla: „Já tě taky zapíchnu.“ nebo když jsme 

všichni dostali u paní učitelky Mendlíkové špatnou 

známku, tak nám pokaždé povídala: „Tak 

milánkové, začněte se učit!“ Taky ale budu 

samozřejmě vzpomínat na paní učitelku Dajčovou, 

která, když se naštvala, to nevydržela déle než pět 

minut, protože jsme ji hned rozesmáli . 

Denisa Havlová 

 

 

Určitě budu vzpomínat na všechny učitele,   

i když nám dávali všelijaké známky. Ale za 

co nám je dávali? No přece za to, že zase 

něco neznáme a že zase něco neumíme.               

Ale nemusíme jim to mít za zlé.                                                                                                   

                                            Tomáš Mistalér 

 

Většinu učitelů jsem tu měla ráda. I když 

někdy byli nepříjemní, dá se pochopit, že 

měli nepříjemný den nebo je někdo před 

námi naštval. Nejvíce budu vzpomínat na 

naši třídní učitelku Dajčovou. Ta za nás 

bojovala, pečovala o nás, má nás ráda                    

a prostě a jednoduše je to snad nejlepší 

třídní, jakou jsme mohli mít. Poté mi budou 

chybět pan učitel Kužel a pan 

učitelSedláček. Na zábavné hodiny s nimi 

nikdy nezapomenu. A v neposlední řadě 

musím zmínit paní učitelky Mendlíkovou a 

Konývkovou. Kolik pro nás měly trpělivosti 

je až nemožné. Budu na ně vzpomínat 

v dobrém a měla jsem je ráda.                 

                                               Míša Krzáková 

 

 

Nejvíce budu vzpomínat na pana učitele Sedláčka, 

protože s ním, byla největší zábava.     Ale byly tu 

i jiní učitelé. Třeba pan učitel Kužel. S ním jsem 

rád chodil na tělocvik, protože jsem rád 

odmlouval. Také budu strašně vzpomínat           na 

paní učitelku Dajčovou, protože si mě vzala do 

třídy, i když jí říkali, že jsem problémový žák.                                                                                                    

                                                       Matěj  Svoboda 
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Učitelé mi nebudou chybět.          Jakub Kalina  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Těžko říct, určitě budu vzpomínat na všechny učitele. Na všechny určitě 

budu vzpomínat v dobrém I na ty, kteří mi moc nesedli. Nejvíce budu asi 

vzpomínat na paní učitelku Ječnou, která nás měla od první třídy do páté. 

Poté budu vzpomínat na tělocvikářé pana Šimka, na kterého určitě už 

spousta dětí zapomněla. Určitě budu vzpomínat na nejlepší čtyři roky s paní 

učitelkou Lenkou Dajčovou, naší třídní. Zažili jsme si s ní spoustu zábavy          

a legrace, na výletech, ve škole, na školních výletech apod. Nezapomenu na 

paní učitelku Ingrid Mendlíkovou, která nás měla tři roky na český jazyk, 

která se nás pořád zkoušela naučit nové věci a my jsme je stejně zapomněli, 

nebo na dějepis, jak se zlobila, když nikdo nic neuměl. Poté následuje paní 

učitelka Šárka Švábková, kterou jsme měli jeden rok na matematiku   a teď 

ji máme na informační  a komunikační technologii. Potom jsme měli na 

matematiku a na občanskou výchovu dva roky paní učitelku Mirku 

Němečkovou. A na matematiku nakonec následovala paní učitelka 

Jaroslava Konývková, kterou máme doposud, ta mi sedí nejvíce. Dva roky 

jsem měl taky německý jazyk, tenvyučovala paní u Helena Pánková.          

Na druhém stupni na tělocvik nás měl pan učitel Jiří Kužel. A na konec 

největší expert na zábavu pan učitel LUKÁŠ SEDLÁČEK,  toho jsme měli 

rok na přírodopis a dva roky na chemii, o zábavu o hodině se vždy postará, 

ale když přijde na to, že nikdo nic neumí, tak se najde čas i na 

desetiminutovku. No a to by bylo asi všechno…Děkuji, že jste mi věnovali 

chvilku.                                                                                     Tomáš Horyl 

 

Vzpomínat budu určitě  

na všechny učitele,              

i na  ty kteří byli občas 

nepříjemní. Nejvíce však 

na naši paní učitelku 

Dajčovou.Také budu 

vzpomínat na pana 

učitele Sedláčka, protože 

na jeho hodinách chemie 

bylo hodně srandy                   

a legrace. Také budu 

vzpomínat na paní 

učitelku Mendlíkovou             

a Konývkovou, které 

s námi měly velkou 

trpělivost. 

Markéta Bariová 

 

 

Na všechny učitele budu vzpomínat s úsměvem, protože tady byli pro nás, aby nás něco naučili a dali 

nám do života spoustu potřebných a důležitých věcí. Budu vzpomínat hlavně na paní učitelky 

Mendlíkovou, Konývkovou, Ječnou, Dajčovou a pana učitele Sedláčka.  Paní učitelka Mendlíková nás 

měla na češtinu a dějepis. Skoro každou hodinu nám tloukala do hlavy, co neznáme a co bychom měli 

znát. To samé i paní učitelka Konývková, se kterou jsme si vždy užívali hodiny matematiky. Paní 

učitelka Ječná byla naše třídní učitelka na prvním stupni. Byla na nás jako na třídu moc hodná, 

všechny měla ráda a nikdy na nás nekřičela. Paní učitelka Dajčová byla naše třídní učitelka na 

druhém stupni, měli jsme ji na angličtinu, hudební výchovu a výtvarnou výchovu. Byla to ta 

nejbáječnější a nejlepší učitelka, protože to všechno, co pro nás jako třídu dělala a dělá, je opravdu 

úžasný! Podle mě jsme dostali tu nejlepší třídní učitelku. Dále je tady pan učitel Sedláček, kterého 

jsme měli na chemii a v osmé třídě ještě na přírodopis. Pan učitel nás chtěl toho taky spoustu naučit, 

a proto s ním píšeme hodně zápisků a testů. Jelikož je ještě mladý, byla s ním také spousta srandy. 

Adéla Nosková 

 

                                        

Učitelé mi 

chybět nebudou.                                     

Jakub Kalina  
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To je těžké říct, po kom se mi bude stýskat. Asi po všech. 

Každý z učitelů byl pro mě nějak významný. Tak třeba paní 

učitelka Konývková. Když jsem ji viděl poprvé, myslel jsem 

si, že bude protivná, že bude náročná, ale když jsem ji víc 

poznal, tak jsem zjistil, že to je dobrá učitelka, která už 

skoro vše zná a že dokáže poradit v každé situaci, dokáže 

všechno vysvětlit a zopakovat, když něco nechápeme. 

Další dobrá paní učitelka je paní učitelka Mendlíková, 

která je nejlepší kamarádkou paní učitelky Konývkové.         

Učí češtinu a dějepis, tedy na to jsem ji měl, uměla 

všechno  vysvětlit a pomocí internetu ukázat, co se stalo, 

kdo byl kdo a tak dále. Je těžké všechny učitele popsat 

nebo spíš napsat, jak se mi po nich bude stýskat. 

Samozřejmě, že po všech, na každého mám dobré 

vzpomínky. No, někdy byly chvíle, co jsem je nenáviděl,  

ale to spíš jen za domácí úkoly. Nejradši jsem měl AJ a TV. 

To je asi vše, co bych chtěl napsat. 

                                                                   Oldřich Suchánek 

 

 

Na všechny učitele budu vzpomínat 

s úsměvem. Nejvíce mi budou chybět 

zabavné, ikdyž občas nepochopitelné 

hodiny chemie s panem učitelem 

Sedláčkem. Také mi bude chybět pan 

učitel Kužel a jeho vtipné hodiny 

tělocviku, když jsme pořád hráli 

hlavně fotbal a poté florbal                                    

a vybíjenou. Určitě také budu 

vzpomínat na dvojku paní učitelek 

Mendlíková a Konývková, protože               

s námi měly trpělivost. A v poslední 

řadě mi budou chybět hodiny 

angličtiny s paní učitelkou Dajčovou.              

                                    Nikol Valíčková 

 

Začít bych určitě měla u naší paní učitelky třídní, která nás vedla po 

dobu čtyř let. Odvážila bych se říct, že jsme dostali tu nejlepší třídní 

na celé škole. Dokázala nás rozesmát, vcítit se do nás a pochopit 

naši situaci. Naopak ale dokázala zakročit, zakřičet, ale stejně to 

většinou skončilo smíchem, který neudržela. Samozřejmě budu také 

vzpomínat na pana učitele Sedláčka a jeho hlášky. Jeho vtipy a 

celkově velice zábavné hlášky při hodinách jsou opravdu 

nezapomenutelné. Do srdce se mi vryla samozřejmě učitelská dvojka 

v podobě paní učitelky Mendlíkové a paní učitelky Konývkové. Obě 

byly přísné a dokázaly nás hodně naučit, ale i ony se s námi smály a 

byla s nimi sranda. S úsměvem budu vzpomínat na celý učitelský 

sbor, protože tak fajn učitele jako jsme měli na této škole my, snad 

nikdo nemá. Každého jsem si strašně oblíbila a i přes některé 

neshody, které za těch devět let padly, je mám všechny do jednoho 

moc ráda.                                          

                                                                                     Jana Hovorková 

 

 

Na všechny učitele budu 

jistě vzpomínat v dobrém. 

Každý z učitelů mi bude 

chybět. Například budu 

vzpomínat, jak se zlobili, 

smáli, říkali vtipy, prostě 

nejlepších devět let mého 

života. I když se nám nechce 

do školy a říkáme, že ji 

nemáme rádi, tak pořád se 

sem těšíme, ani si to 

v podstatě neuvědo- mujeme. 

Kus nás tu zůstane navždy.                                

                  Tonda Steinbock 
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Co se týče učitelů, tak na každého budu vzpomínat, ale na některé míň, na některé víc. Samozřejmě 

nejvíc ze všech budu vzpomínat na naši třídní učitelku Lenku Dajčovou. Teď už jen Lenku, jelikož 

nám jako třídě nabídla, abychom jí tykali, tím nás potěšila. Byla to ta nejlepší a nejúžasnější 

učitelka, kterou jsme si mohli přát. Byla na nás hodná, někdy i přísná, ale to bylo na nás potřeba. 

Vždycky nám se vším pomohla a poradila. Třeba když jsme se nemohli na něčem dohodnout s jiným 

učitelem. Nejvíc jsme si s ní užili asi na letošním školním výletě. Také hodně budu vzpomínat na 

pana učitele Sedláčka. S ním byla vždycky o hodinách legrace. Pouštěl nám své video, které natočili 

s kamarády, když byli ve věku jako jsme teď my.  A my se tomu jako puberťáci samozřejmě smáli. 

Taky si z nás dělal srandu. A pak na paní učitelku Mendlíkovou, která s námi měla někdy i trápení, 

protože jsme nic neuměli a někteří dost často zapomínali.  Ale nejlepší byly hodiny němčiny, taky 

legrace, bylo nás málo a stihli jsme si i popovídat.  No a matematika. Nejdřív jsme měli paní 

učitelku Němečkovou, ale ta pak odešla na mateřskou a měla nás paní učitelka Konývková. Ta se 

taky často zlobila, že toho moc neumíme, ale taky s ní byla sranda.  Ještě musím říct, že jsme měli tu 

nejlepší ředitelku, která si se vším dokázala poradit a všechno dokázala v klidu vyřešit. Jezdila 

s námi i na různé školní soutěže, jako je například fotbal nebo florbal a musím říct, že se nám dařilo 

dobře. Hodně holek začalo hrát florbal, nejdřív jen jako kroužek a později se začaly hrát zápasy. 

Hodně nás to bavilo a skamarádily jsme se více s holkami z nižších tříd.  A kdyby nebylo paní 

učitelky Němečkové, tak bychom asi florbal nehrály. A ještě nesmím zapomenout na naši třídní, 

která nás měla na prvním stupni, Jitku Ječnou. To ona nás naučila základy, číst, psát a počítat. 

Monika Žapková 

 

 

Nejvíc budu vzpomínat na paní učitelku Sůvovou, která nás hodně naučila, alespoň mě určitě,                      

i když nás měla jen na suplování. Vždycky dbala na kázeň a byla super. Potom je na řadě pan učitel 

Sedláček, se kterým byla vždycky velká sranda a bude mi moc chybět. Poté na pana učitele Kužela, 

který byl moc fajn a jsem ráda, že to se mnou vydržel, protože je to někdy se mnou k nevydržení.  

Je to jeden z mála učitelů, co mi přirostl k srdci. A nakonec na paní učitelku Budínovou a Tichou, 

se kterými byla zábava o hodinách. Budu na ně ještě dlouho vzpomínat. I na ostatní učitele budu 

vzpomínat jen v dobrém.                                                                                                

                                                                                                                          Karolína Dubská 
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Jak budu vzpomínat na učitele? Tak to je otázka, 

na kterou ráda odpovím. Budu vzpomínat na 

všechny, protože každý z nich má něco do sebe. 

Nejvíce však, ale na naší paní učitelku třídní, 

která nás vedla po celém druhém stupni a spojila 

nás v jeden celek (rodinu). Naše výlety a 

společné hodiny jsou k nepopsání. Určitě budu i 

vzpomínat na ostatní učitele, kteří mě naučili 

plno věcí k tomu, abych se dostala na školu, 

kterou chci. Dále budu vzpomínat na paní 

učitelku Ječnou, která vás vedla po první stupni 

a dovedla nás až do páté třídy. Také nezapomenu 

na výlety s ní a na to, co se dělo na prvním 

stupni. Dále mi budou chybět hodiny s panem 

učitelem Sedláčkem, který si dělal srandu skoro 

ze všeho, ale když jsme zlobili, dokázal nás 

srovnat písemkou. Moc všem děkuju za to, že mě 

dotáhli až sem, kde jsem teď. 

Nikola Novotná 

 

 

Nejvíce budu vzpomínat na paní učitelku 

Dajčovou, nejen že to byla naše třídní 

učitelka, ale i skvělá učitelka angličtiny         

a výtvarné výchovy a stále bude skvělá. 

Další učitelka by byla asi paní učitelka 

Mendlíková a paní učitelka Konývková, 

obě dvě jsou skvělé učitelky. Paní učitelka 

Mendlíková byla a je skvělá učitelka 

českého jazyku a německého jazyku. Byla 

na mě vždy hodná. Paní učitelka 

Konývková je a bude výborná učitelky 

matematiky, i ona na mně byla hodná. 

Jako další bude paní učitelka Pánková,          

je výborná učitelka německého jazyka              

a byla na naši skupinu moc hodná. To 

nejlepší na konec. Nejlepší paní učitelka 

byla Ječná, na ni mám spoustu vzpomínek 

a nikdy na ni nezapomenu. 

Pavel Urban 

 

 

Nejvíce budu vzpomínat na naší třídní učitelku Lenku Dajčovou, která nás prováděla po dobu čtyř 

let a dokázala nás ještě více spojit jako kolektiv ať už ve škole nebo na třídních výletech v podobě 

her, které byly vždycky skvělé. Dokázala se také rozčílit, ale ne na moc dlouho, protože jsme se 

pak vždycky začali smát. Řekla bych, že to byla naše taková druhá školní maminka. Vzpomínkou na 

tuhle školu bude samozřejmě pan učitel Sedláček, ze kterého jsme měli nejdříve strach, ale 

postupem času se z něj stal náš oblíbenec, se kterým byla vždy sranda. Pan učitel byl vždy velice 

přísný a dokázal nás zkrotit. Chemii jsme pochopily, i kdybychom nechtěli,  i když byla pro nás 

opravdu těžká.  Dokonce jsem od něj dostala i přezdívku (Barbucha), která mě prováděla vždy, 

když jsme měli jeho hodinu. S úsměvem na tváři budu určitě vzpomínat na celý učitelský sbor, 

který je na této škole opravdu velice přátelský a milý. Vzpomínat budu také na paní učitelku 

Mendlíkovou, kterou jsme měli ze všech učitelů nejvíce. Dokázala se s námi zasmát, ale také nám 

dokázala vynadat za lajdáctví, protože to jsme jako třída dokázali na jedničku. Paní učitelka 

Konývková, kterou jsme měli na ne moc oblíbený předmět, nám ho chtěla zpříjemnit a dokázat 

nám, že matematika není tak strašná, jak si každý myslí.                                                                                                                                             

                                                                                                                                              Bára Nožířová  
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Nejvíce budu vzpomínat na paní učitelku Mendlíkovou, která 

nás učila od sedmé třídy. Její hodiny byly poučné a zábavné. 

Také hodiny pana učitele Sedláčka byly hodně zábavné a 

poučné. Jeho hodiny chemie mě naučily více, než ostatní. Také 

paní učitelka Dajčová, naše třídní učitelka, byla zábavná, ale 

v některých hodinách i rozzlobená, že nic neumíme. Přesto nás 

měla ráda a bojovala za nás. Hodiny s našimi učiteli jsou 

prostě nezapomenutelné a jednou si na ně vzpomenu                          

a zasměju se.                     

                                                                        David Knobloch 

 

 

Takže na které učitele budu nejvíce vzpomínat? Určiťe nepůjde zapomenout na naší třídní 

učitelku Lenku Dajčovou. Která nás podržela v tom nejhorším. Vždy se s ní dalo mluvit o všem, ať 

už to byly problémy osobní nebo třídní. Vše brala vždy s humorem a to na ní bylo to nejlepší. 

Nikdy jsme na výletech nešli dlouhé túry. Prostě na nás byla moc hodná. Dále určitě nezapomenu 

na Ingrid Mendlíkovou, která nás naučila, že nás život dokáže srazit na kolena. Nedala nám 

vzniku, naučila nás vše, co mohla. Nejlepší hodiny češtiny a dějepisu, dokonce si pamatuji, že 

jsme se báli chodit na hodiny češtiny. Další skvělá učitelka byla Vendula Budínová. Ta si zaslouží 

úctu za stoprocentní přesnost v hodinách fyziky a přírodopisu. Vždy věděla, co dělat, když se 

naskytl nějaký problém. Ve všem měla úžasný systém. Nejlepší tělocvikář byl pan učitel Kužel. Za 

mě nejlepší hodiny tělocviku. Pořád se bylo čemu smát. Tolik humoru bych nezažil, nebýt jeho. 

Další byla chemie, na kterou nám přišel nový učitel, pan Lukáš Sedláček. Nejdříve jsme mu 

nedůvěřovali, ale nyní víme, že pro nás byl neuvěřitelné štěstí. Úžasné hodiny chemie -  jenom 

polovina hlášek vznikla u něj. Ve své výuce využíval nejvíce svoji kreativitu. Vzpomenu si na něj 

pokaždé, když se zasměju. Na výuku matematiky se pořád někdo střídal, první rok to byla paní 

učitelka Švábková, které děkuji za úžasné hodiny informatiky. Další dva roky jsme měli paní 

učitelku Němečkovou, která odešla na mateřskou. Posledním rokem u nás trpěla paní učitelka 

Konývková. V podstatě nepůjde zapomenout na žádného z našich učitelů. Každý do nás vložil 

nějaké ty vědomosti.                                                                                                

                                                                                                                                         Karel Šrytr 
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Louka 

Když mám špatný den, nebo si potřebuji o něčem popřemýšlet, jdu se psem, nebo sama na jednu louku, 

kde je ticho a klid na přemýšlení. Nejdříve se trochu proběhnu nahoru a dolů a trochu si pročistím 

hlavu. Pak si sednu do rozkvetlých pampelišek a nechám psa, aby si dělal, co chce, a já mohla v klidu 

přemýšlet. Okolo mě bzučí včely a létají nade mnou ptáci, kteří si prozpěvují. Zavřu oči a na chvíli úplně 

vypnu. Přenesu se úplně na jiné myšlenky. Toto místo je jediné, na které chodím pravidelně, když mi je 

nejhůř.                                                                                                                          Nikola Novotná 

 Lidice  

Jednou jsem se koukala na film o druhé světové válce. 

Bylo už pozdě večer a mně se zavíraly oči. Jakmile jsem 

je po chvíli otevřela, ležela jsem někde u cesty a kolem 

mě projížděly tanky. Pak mě oslovil jeden voják. Zeptal 

se, co tady dělám, já odpověděla, že nevím, kde jsem          

se tu vůbec vzala. On mi tedy nabídl, že mě odveze             

do nejbližší vesnice. Za chvilku už jsem seděla ve 

vojenském autě a jela jsem někam, kde jsem to vůbec 

neznala. Cestou jsme jeli přes náměstí. Viděla jsem,        

jak němečtí vojáci zabavují lidem obchody 

s potravinami, s obuví nebo s uzeninami. Také některé 

muže odváželi  a poté v rozhlase hlásili, koho zastřelili. 

Za chvíli jsme byli ve vesnici s názvem Lidice. Nevěřila 

jsem svým očím a modlila jsem se, abych se odsud              

co nejdříve dostala. Pak jsem slyšela něčí hlas, jak volá: 

„Áďo, Áďo vstávej!“ Byla to mamka, která mě budila do 

školy. Naštěstí to byl jen sen.             Adéla Nosková 

 

Knihy 

V dnešní době si většina lidí ve 

volném čase radši zahraje hru na 

počítači nebo na různých jiných 

dnešních vychytávkách. Já jsem 

spíše zastáncem knih, protože 

v nich je uložené celé lidské vědění 

a zajímavé informace. Sice si občas 

nějakou tu hru zahraju, ale knížky 

jsou prostě knížky. Lidé by se měli 

nad sebou zamyslet a položit si 

otázku: Co mi vlastně můžou hry 

dát? Zábavu? Závislost? Tyto věci 

jsou lidem k ničemu, dokonce 

můžou člověka zničit.  Ale dobrá 

kniha, to je potěšení!                                                                  

                            David Knobloch 

 

 

Anděl                                                                 
Když uslyším slovo Anděl tak se mi vybaví česká hudební 

skupina XINDL. Ještě také bílý muž či žena s obrovskými 

křídly na zádech, nad hlavou krásně zářivou zlatou svatozář, 

na nohách bíle topánky. S povahou… pomáhat lidem, 

bojovat proti zlu a nikdy neporušit pravidla.       Tomáš Horyl 
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Po rozvodu rodičů 

Znáte ten pocit, když vás opustí blízký člověk? 

Takový podobný pocit jsem měla, když moji rodiče 

odešli od sebe. Vlastně neodešli oba, ale jen 

tatínek. Dodnes mám před očima to ráno, když 

jsem se probudila a táta už neležel v posteli, nikde 

neměl svoje věci. Ani tablet, se kterým jsem 

usínala, nebyl na mém stolečku. Nemohla jsem ho 

nikde najít. Jen jsem viděla uplakanou maminku a 

bylo mi jasné, co se stalo. Celý měsíc jsem 

probrečela. Ve škole jsem se dokázala přetvařovat, 

ale když jsem přišla domů, přišel na mě pláč. 

Někdo říká, že ho rozvod rodičů nezměnil, ale mě 

změnil.  V tu dobu mi bylo dvanáct let a jakoby se 

vám změnil pohled na svět. Už se mi nechtělo dělat 

stejné věci jako předtím. I v těch dvanácti letech                 

jsem začala přemýšlet nad úplně jinými věci, na 

které většina přemýšlí až třeba v šestnácti.  Taky 

mě to změnilo v tom, že jsem začala méně 

důvěřovat lidem a také být vybíravější v klucích. 

Každý můj kamarád, co má rozvedené rodiče,  mi 

říkal, že ho to hodně změnilo. A že si dávají pozor, 

než jdou do nějakého vážnějšího vztahu, protože 

se bojí, aby nedopadli jako jejich rodiče. A já můžu 

jen souhlasit. Nejhorší na to všem je ta lítost. 

Každý vás lituje, protože jste dítě. Jenže si 

neuvědomují, že ta jejich lítost vám tu událost jen 

a jen připomíná. Je mi jasné, že to myslí dobře, ale 

prostě… Svého tatínka moc miluju, i když udělal to, 

co udělal. Mám s ním výborný vztah a čím jsem 

starší, tak tím víc si rozumíme. Rozvod rodičů bych 

nepřála ani tomu největšímu nepříteli.      

                                                             Nikol Valíčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodba 

Při hodině se koukám na hodiny. Kdy už bude zvonit? Zazvoní a my jdeme do jiné učebny. 

Otevřou se dveře a je to jak někde na dálnici. Někdo jde doleva, někdo doprava a na chvíli je 

zmatek. Ale jakmile se všichni ztiší a zajdou do tříd, tak je to bezva. Procházíme se, dozvídáme              

se nové drby a bavíme s kamarády. Někdy si zas naopak povídáme s učiteli. Chodba nás všechny 

spojuje. Chodba je takové centrum všeho dění ve škole. Někdo sedí na schodech, někdo stojí u své 

třídy, někteří běhají po chodbě. Chodba byla a bude vždycky to, s čím si budu naši školu spojovat 

nejvíc.                                                                                                                         Nikola Novotná 

 

Moje první pětka 

Bylo pondělí a byl jsem v druhé třídě. Moje nejhorší známka v první a druhé třídě byl čtyřka 

Jednoho dne nám paní učitelka oznámila, že budeme psát diktát. Jeden diktát jsme už psali, ten 

byl jednoduchý, dostal jsem dvojku. Měl jsem z toho velký strach. Když jsem přišel na hodinu, 

byl jsem rozklepaný. Nějak jsem to napsal. Když jsem přišel další doneslo se mi že jsem dostal 

pětku na mstě jsem se rozbrečel. Paní učitelka mně utěšila ale když jsem přicházel domu 

uvědomil jsem si že dostanu doma na zadek. Ale mamka to vzala překvapivě dobře. Mamka mi 

jenom vyhubovala a řekla mi, ať si z toho nic nedělám, že těch pětek ještě dostanu. Pamatuju si 

to, jako by to bylo včera.                                                                                          Pavel Urban    
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Příroda 

Jednoho dne, když jsem spala u babičky, se mi zdál 

moc krásný sen o přírodě. Když si ji momentálně 

vybavím, tak tu byla dříve než lidstvo, a stále tu 

s námi je. Poskytuje nám mnoho nádherných 

přírodních výtvorů, spoustu zeleniny i ovoce. 

Máme od ní tolik krásných darů, ale nedovedeme 

to ocenit. Příroda od nás chce přece jedinou věc a 

to, abychom se k ní chovali s úctou. Lidstvo ji ale 

všemožně ničí. Různými skládkami, znečišťováním 

ovzduší, řek, moří či netříděním odpadů. Nejhorší 

na tom je, že příroda se nám jednou pomstí.  A teď 

k mému snu. Byla jsem sama v nádherné přírodě. 

To si člověk ani nedovede  

                                                                                           

představit, jak tam bylo krásně. Cítila jsem se v ní 

bezpečně a příjemně. Všude, kde jsem byla, ať už 

to bylo z pouhého kopce s vyhlídkou na vodopád, 

z pařezu či ze skály, tak to byla krása, a člověk se 

přírodě bezpodmínečně oddá, Měla jsem se tam 

tak báječně, že bych tam až do smrti zůstala. Nedá 

se to popsat, to člověk musí zažít sám. Potom  mě 

babička vzbudila, protože už bylo moc hodin a 

musela jsem už vstávat. Přírodu neskutečně miluji                     

a obdivuji. Je to něco výjimečného a v životě 

nenahraditelného. Řeknu vám jedno. Tomu, kdo si 

přírodu nezamiluje a bude ji všemožně ničit, se 

jednou pomstí. Takový člověk nikdy nezažije ten 

nádherný pocit uvolnění a nebude vnímat krásu 

celé matky přírody.                   Karolína Dubská 

Kdy začít se sexem? 
Podle mého názoru by chtěl skoro každý kluk nebo holka v pubertálním věku sex. Kvůli tomu že to           

je zakázané, a to puberťáci mají rádi, a taky, že sex je super. No, zakázané to mají, protože jim nebylo 

15 let. Je to taky nebezpečné. Děti ani v podstatě nevědí, jak používat kondom. Já jsem také 

v pubertálním věku a vím, co to obnáší. I já jsem si dřív říkal, na co čekat do 15 let, vždyť to je snad 

jedno. Přišel jsem na to, že není. Dříve jsem uvažoval špatně. Dřív jsem také nevěděl, jak používat 

například ten kondom. Děti by prostě měly dbát na to, kdy mít sex a kdy ne, a nevěřit například 

klukovi, že řekne, že si bude dávat pozor. Je blbost bez kondomu sexuálně žít. Někteří týpci nebo                   

i holky chtějí sex jenom kvůli tomu, že potom budou vypadat jako borci, ale tak to vůbec není.               

Podle mého názoru si všichni počkejte na svou pravou lásku a ne na nějakou fiflenu, která jde 

například  po penězích.                                                                                                Tonda Steinbock 

 

Moje tajná truhla 

Už odmala jsem měl rád staré věci a starožitnosti, a tak jsem si udělal takovou truhlu, do které 

si ukládám důležité věci, které mám. Truhla je velká a dřevěná. Je udělaná tak, aby se do ní nikdo 

nedostal, pouze ten, kdo vlastní klíče, a to jsem pouze já. Když se truhla otevře, tak se v             

ní najdou věci, které v této době jen tak někdo nemá. Jsou to věci po mích babičkách nebo věci, 

které jsem sám našel nebo koupil. Mám tam věci z doby válečné. A to bankovky, stříbrné nádobí, 

různé staré šperky a knihy z dob hodně minulých. Truhlu si otevírám, když mám radost nebo když 

cítím, že jsem v něčem vyhrál. Budu ji navždy ochraňovat a až budu starý, tak ji dám svým 

vnoučatům nebo se s ní nechám pohřbít.                                                         Pavel Rygl 
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Nebezpečí internetu 

Téma nebezpečí internetu jsem si vybral proto, 

že by si každý měl uvědomit, že má dobré 

stránky i špatné, ale lidé někdy bohužel 

zavírají oči nad tím, co nechtějí vědět. Myslím 

si, že internet je velice dobrá věc, protože vám 

usnadní práci. Když  člověk chce o něčem 

přečíst, nemusí hledat několik hodin v knihách 

to, co vlastně shání, a někdy to třeba ani 

nemusí najít. Někdy si říkám a je mi dost 

záhadou, jak se tam vlastně dostalo tolik 

informací a jak to, že všechno ví. Dále jsou 

dobré stránky, ve kterých mají své přátele, 

protože když potřebujete pomoc s úkolem, tak 

vám pomůžou, ale nacházejí se zde i lidé, kteří 

nechtějí být vašimi přáteli, ale chtějí po vás 

různé sexuální a další nec hutné věci. Takže si 

myslím, aby každý měl v přátelích jen ty, které 

zná. Ale teď přejdu k těm špatným stránkám 

internetu. Nedokážu pochopit, jak se může 

dovolit, aby po internetu kolovaly různé 

pornografie a že s tím nikdo nic neudělá. 

Denně se zneužívá několik set dětí a pak to lidé 

dají ještě na internet. Kdybych jednou měl 

moc, tak bych s tímto zatočil a nedovolil bych 

nic z toho. A pro ty, co natáčejí a ještě vkládají 

videa na internet, bych dal trest smrti a 

myslím, že by to bylo spravedlivé. Na internetu 

se vyskytuje tolik individuí a čekají na svou 

chvíli, až jim do jejich pasti spadne nějaký 

naivní blbec a pak si s ním budou moci dělat, 

co chtějí. Kvůli internetu už spáchalo tolik lidí 

sebevraždu. Internet je jen pro ty, co se tam 

umějí chovat a jsou na něm bezpeční. Lidé by 

ale měli i internet někdy i vypnout a jít ven 

nebo si přečíst knihu.                     Pavel Rygl                                           

Nebe . . . 

. . . nádherná tmavě modrá plocha 

s bílými skvrnami, v nich nasycená 

dešťová voda, sladká a ledová jak 

snih. letící ptáci po obloze hejnem 

velkým jak město. i technologie 

s dvěma křídly a blikajícími světly 

pod nimi. Občas mračno nebo jasno. 

to mi vybavuje vzpomínku, jak jsem 

jednou koukal na nebe v podvečer 

byla zima, a Měsíc osvětloval celou 

oblohu svou září od Slunce. Byla 

krásná, tmavá a hvězdy zářily, kam 

jsem se mohl podívat. Nebe je velké 

a krásné a doufám, že jej stále 

uvidíme. 

Oldřich Suchánek 

 

Smrt za dveřmi 

Sedím doma u stolu, hraju počítačové hry, když najednou 

uslyším zaťukání na dveře něčím železným. Přestanu hrát, 

zvednu se a jdu se podívat, kdo to je. V tu chvíli uvidím         

pod prahem dveří něco temného, bál jsem se otevřít, ale   

co jiného mi zbývalo. Pomalu jsem začal otvírat dveře,         

ze kterých vycházelo čím dál temnější světlo, když tu náhle 

se objevila tmavá postava zahalená v kápi, kolem ní temná 

aura a její oči zářily rudě jako láva. v rukou dřímala kosu  

a v druhé kostnaté hnátě kus pergamenu, na kterém bylo 

něco tučně napsáno. Zaječel jsem, jak jsem se lekl,                      

a zahalená osoba si sundala kápi a řekla: “Je toto dům 

Horvalda Jáchyma?”  Vyděšeným hlasem jsem odpověděl: 

“Ne.” Postava se otočila a zaječela: ,,Špatný dům chlapi, 

musíme jít dál!” A v té chvíli postava i hlasy zpovzdáli 

zmizely.                                

                                                                  Oldřich Suchánek 
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Na rybách 

Je krásné sobotní odpoledne. Dost krásné na 

to, abych seděl u vody a chytal ryby. Tak si tak 

sedím a chytám, když tu náhle mi málem prut 

spadne do vody. Jen tak tak ho chytnu a cítím 

silný odpor. Tak začal zápas mezi mnou a 

rybou. Snažím se natolik, že už se mi málem 

zlomil prut. Ale naštěstí jsem si s rybou začal 

hrát a zdolal ji. Když už byla ryba u břehu a 

poprvé jsem ji uviděl, myslel jsem si, že 

omdlím. Byla tak krásná a obrovská, že jsem 

se z toho rozbrečel. Byla to ta největší ryba, 

kterou jsem kdy viděl. Nakonec jsem ji vytáhl 

z vody a začal měřit. Měřila víc jak čtyři 

metry. Poděkoval jsem pánu bohu za to, že mi 

tak pomáhal. Vyfotil jsem se s rybou a pomalu 

jsem ji začal pouštět.     Když tu náhle další 

ryba. Rychle jsem přiběhl k prutu a škubnul. 

Byla to asi štika, protože jsem chvilku táhnul a 

najednou lup a ryba byla pryč. Když jsem 

vytáhl návnadu s háčkem, byl háček pryč. Tak 

jsem prut navázal a chytal dál. Další ryba. 

Konečně. Když tu náhle vyběhlo divoké prase. 

Běželo přímo na mě a já nevěděl, co dělat Stál 

jsem jak dřevo. Když už byl téměř u mě, 

pomyslel jsem, že už mě nabere. Probudil jsem 

se. Byl to ten nejkrásnější a nejdivnější sen 

zároveň Byl bych rád, kdyby se mi zdál ještě 

jednou, abych věděl, co by mi to divoké prase 

udělalo. Tak jsem teda vstal z postele a šel na 

ryby.                                        Matěj Svoboda 

 

Spadl mi kámen                    

ze srdce 

Začátkem května roku 2014 se jako každý rok 

naše škola zúčastnila Coca Cola cupu. 

S holkami z deváté, osmé a sedmé třídy jsme 

postoupily až do 4. kola. Tohle kolo bylo 

vstupenkou do finále v Kroměříži, takže 

postoupit dál bylo pro nás důležité. Všichni 

stáli o to vyhrát, protože na nás  čekaly super 

ceny, koncert Majka Spirita, ale hlavně 

zkušenost si zahrát fotbal trochu na jiné 

úrovni. Ráno, v den zápasu, jsme se všichni 

sešli na bousovském fotbalovém hřišti. Čekali 

na nás tři zápasy, které bylo nutné vyhrát. 

První zápas jsme zvládli s výhrou 6:0, druhý 

jsme vyhráli 4:0. Čekal nás poslední 

rozhodující zápas, jednou nohou jsme byly ve 

finále, ale protože jsme nastřílely více gólů, 

než soupeř, k postupu nám stačila remíza. 

Nastoupily jsme do zápasu, po prvním 

poločase byl stav 0:0, začal druhý poločas, 

který probíhal pro nás ne moc dobře, nezvládly 

jsme ubránit soupeře a on toho využil, dostaly 

jsme gól. V tu chvíli to pro nás, co jsme seděly 

na střídačce, bylo opravdu hrozné, prožívaly 

jsme to více než holky, protože ony se  

soustředily na hru a my je podporovaly. Když 

gól střelily, v tu chvíli jsme si klekla na 

chodník před střídačku a začala jsem o ni 

mlátit hlavou. Denča i Nikolina mamka to také 

ne moc dobře zvládaly, ale pořád jsme věřily 

na postup. Byly dvě  minuty do konce a 

soupeřky se začaly radovat, naše naděje a 

postup dál se pomalu vzdalovaly. Štěstí přišlo, 

minutu před koncem zápasu vystřelila gól 

Denisa Skálová a ta nám zařídila postup do 

Kroměříže. V červnu jsme skončily čtvrté 

z Československa, ale den v Kroměříži jsme si 

pořádně užily!                      Bára Nožířová 
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Strom 

Všechna zeleň je matička příroda. Strom, o kterém budu vyprávět, stojí v Lidicích. Nejdříve 

zažíval radost a smích dětí a lidí chodících okolo. Ale potom začala válka a vše se změnilo. 

Strom prožil válku. Přežil ji, zůstal tam jako jediný. Sám. Po válce tu byly vysazené nové stromy 

a znovu byly vybudovány nové Lidice. Strom už nebyl sám. Měl život před sebou.                                                                        

Michaela Krzáková 

Za dveřmi je… 

Dveře, pro někoho obyčejná věc, pro někoho zase vstup do něčeho nového. Co se za nimi skrývá? To 

je otázka, která má mnoho odpovědí. Každý člověk vlastní ty svoje dveře. A za každými dveřmi se 

skrývá něco jiného. Za mými dveřmi se skrývá spousta pocitů. Zlých, i krásných. Za dveřmi jsou 

ukryty moje vzpomínky a zážitky. Které pro mě něco znamenaly.  Nebo na které ráda vzpomínám. 

Spousta lidí za nimi má ukryto své tajemství, svůj smutek a nebo svou radost. Dveře našich životů 

ukrývají mnoho…                                                                                                         Bára Nožířová  

 

 

 

 

  

Za dveřmi je smrt 

Je cítit úzkost, chlad a ticho. Všechno ztichlo, ani příroda se neodvážila písknout. Za dveřmi je 

smrt, která čekala na svou chvíli, a teď přišel její čas. Smrti se každý bojí a chce, aby přišla co 

nejdéle. Když přišla, tak to už každý čeká a ví, že už je na cestě k nám, ale někdy to člověk ani 

čekat nemůže a ani nikdy o smrti nepřemýšlel. Smrti nakonec každý bude muset otevřít, ať chce 

nebo ne. Smrt si nevybírá a vezme k sobě každého, kdo je už na listině napsán. Když už je smrt za 

dveřmi, tak je váš čas, ale každý člověk s ní bojuje a nechce jí otevřít. Bude se se smrtí přetahovat 

o dveře, ale smrt ho už chce a stejně vyhraje. Když už člověk dveře neudrží, tak ve dveřích stojí 

osoba s černým pláštěm a černými křídly. Je to padlý anděl, který je smrt. Vejde dovnitř, jde 

k vám. Políbí vás svými ledovými rty a vezme si vaši duši. Tělo člověka padá a už nic necítí. Smrt 

jde k dalším dveřím, kde už na ni čeká další práce. A co bude s tou nebohou duší člověka? To ví 

jenom Pán Bůh a ten, komu ta duše patří.                                                                        Pavel Rygl 

 

Schody 

Nejvíce ze všeho se mi bude stýskat po schodech, na kterých jsem devět let, 

každý den vydával tolik úsilí. Proto se mi po nich bude tolik stýskat. Každý 

schod, každý krok je jedna vteřina života pryč. Kolik se na těchto schodech 

vystřídalo asi nohou? Kolikrát schody vystřídaly svůj vzhled od založení 

školy? To už ví jen málokdo. Podle mě toho ve škole zažily nejvíce schody.                                                                                                

Tomáš Mistalér  
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Můj první polibek 

Psal se rok 2005 a já  jako malý osmiletý kluk 

jsem si poprvé vyrazil s kamarády ven. Byl 

pátek a já jako každé ráno se připravoval do 

školy, maminka mně učesala, já si vyčistil 

zoubky a mohl jsem s mojí dvanáctiletou 

sestrou vyrazit. Došel jsem do třídy a sedl si 

do lavice a zahlížel jsem po nejkrásnější holce 

ze třídy, po Amálce. Kluci mě viděli, jak po ní 

zahlížím a nabídli mi, jestli s nimi nechci jít 

ven. Nebyl jsem si jistý, jestli mě rodiče pustí, 

ale když jsem zjistil, že s námi půjde i Amálka, 

neváhal jsem. Domluvili jsme se na čase a na 

místě. Sešli jsme se ve tři hodiny odpoledne na 

hřišti. Ale netušil jsem, co potom přijde. Kluci 

mě zmlátili za to že jsem koukal po Amálce. 

Protože Amálka hodila s Kubou, který byl 

nejhezčí ve třídě. Když kluci s Amálkou 

odcházeli, tak ke mně Amálka přistoupila a 

dala mi pusu na tvář. V tu chvíli jsem skákal 

radostí. Vstal jsem a odešel domů. Maminka se 

mě ptala, co se mi přihodilo, tak jsem jí 

vysvětlil, že se mi líbí jedna holka a že mně její 

kluk s kamarády zmlátili. Tak mě ošetřila a 

další ráno jsem přišel do školy šťastný jako 

ranní blecha. Protože jsem dostal pusu od 

nejhezčí holky z naší třídy a bůh ví, jestli s ní 

nebudu jednou hodit.             Pavel Urban    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesmír 

Víte někdo, co všechno je ve Vesmíru? Ne?! No vidíte, já taky ne. Mohlo by tam být úplně všechno, 

na co si vzpomenete. Mohl by tam být jiný život daleko vyspělejší než ten náš. Možná tam jsou jen 

hvězdy, co my víme. Ať už tam je, co chce, jednou na to snad přijdeme. Ale zatím víme to, že když 

se podíváme na hvězdy, vidíme ten nejkrásnější pohled na světě. Třeba když bychom koukali 

z Měsíce na Vesmír, bylo by to ještě lepší. Ale zatím nám to nikdo neřekne. Musíme si počkat. 

Zatím si musíme vystačit s tím, co víme. A že toho víme hodně, ale ne úplně vše. Na to si musíme 

ještě hodně dlouho počkat.                                                                                       Matěj Svoboda 

 Smrt                                                  
Když se tak zamyslím, každý vidí za dveřmi něco 

jiného. Já si za dveřmi představím smrt. Smrt čeká 

každého z  nás.  Je to naprosto přirozená věc, která 

si nevybírá. Někteří lidé se jí bojí, někteří  jsou s ní 

smířeni a někteří si ji dokonce přivodí dobrovolně. 

Řekla bych, že smrt není tak úplně náš konec.        

Po smrti může být cokoliv. Někdo říká, že naše tělo 

umře, a duše se převtělí do jiného těla. Jiní tvrdí,   

že smrt je definitivní konec. Já spíše souhlasím 

s tou první myšlenkou. Ale kdo ví, co po smrti 

doopravdy je…                                  Nikol Valíčková 
 

Učebna češtiny 

Na tuto třídu budu vzpomínat nejraději.                

A proč? Protože v této třídě se staly 

neskutečné věci, které se vryly do naší 

paměti jako ty nejlepší. Například Tondova 

věta: ‘‘Stejně se netrefím“, když si 

s klukama házeli jeho telefonem a jeho 

následný křik, když se trefil přesně mezi 

pootevřené okno, kterým telefon proletěl až 

na chodník pod školními okny. Tato učebna 

byla pro nás jako třída ,,druhým domovem‘‘.  

Trávili jsme tu nejvíce času ze všech tříd. 

Mám tuhle třídu moc ráda.   Jana Hovorková 
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Za dveřmi je nový začátek 

Na začátku deváté třídy už začínáme řešit to, 

kam půjdeme po ukončení devítky. V osmé 

třídě a  v prvním pololetí devítky jsme bojovali 

o co nejlepší známky. Když už jsme měli po 

příjmacích zkouškách a věděli jsme, že nás na 

některou ze škol vzali, začali jsme školu flákat. 

Moc se neučíme, nehlásíme se a o hodinách 

nejsme aktivní. Akorát se snažíme, abychom 

poslední ročník v pohodě prošli. Během 

posledního roku, co jsme na této škole, jsme se 

jako třída začali více společně bavit  a nedělit 

se na skupinky, prostě chceme být jako jeden 

celek a ukončit rok společně, než se rozejdeme 

každý jinou cestou. Až v září půjdeme do školy, 

tedy už na střední, budeme muset začít úplně 

od začátku. Seznámit se s novou školou, 

seznámit se s učiteli, najít si nové přátele                 

a kamarády, zvyknout si na nové předměty              

a na novou cestu, jelikož budeme dojíždět.            

Ale naštěstí se jako třída uvidíme v září 

v tanečních. Budeme si moct popovídat,                       

jak se nám líbí nebo nelíbí na střední                        

a zavzpomínat si na časy, kdy jsme byli na 

základce. Myslím si, že až se rozejdeme, 

budeme rádi vzpomínat a bude se nám stýskat.                                                                             

Monika Žapková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dveřmi je jiný čas a prostor 

Znal jsem dveře, za kterými byl jiný časoprostor. Byly to úplně nenápadné dveře, prostě jako každé jiné.    

Každý, kdo se do nich dostal, se někam přesunul. Poprvé, když jsem do nich vlezl, měly podobu mých 

domovních dveří, zrovna po mém vyhození z práce. Otevřel jsem a spatřil svou budoucnost. Nejprve jsem se 

lekl, protože jsem myslel, že to jde jen ve scifi filmech. Viděl jsem, jak jsem nastoupil do nové práce a jak jsem 

se časem stal šéfem. Asi to bylo znamení , abych neztrácel hlavu. Potom nastala tma a objevil jsem se 

v posteli, teď už v přítomnosti. Ráno jsem si šel hned zažádat o práci, jako to bylo v té vidině, nebo jak to 

pojmenovat,  prostě v tom, jak jem byl v těch dveřích. Od té doby jsem se s tím setkal ještě párkrát a vždy mi 

to pomohlo.                                                                                                                                             Tomáš Mistalér 

 
Všechno je jinak 

Byl rok 2085…..rok “nové techniky“. Já jsem Marek a je mi 13 let. Nejvíce mě baví špionáž 

známých lidí, například vědců, lékařů a senátorů. Jednou jsem se rozhodl sledovat jednoho z vědců, 

který prý pracoval na tajném projektu. Připadalo mi to trochu podivné, a tak jsem z něho nespustil 

oči. Všude kde byl on, byl jsem i já. Jednoho dne se stalo něco hrozného! Elektřina všude na světě 

byla vypnutá. Bylo mi jasné, že ten vědec v tom má prsty! Jednou při soumraku, jsem se vydal za 

ním. S sebou jsem si vzal malý foťáček a na akci jsem byl připraven. Sledoval jsem ho asi půl 

hodiny. Šel nejspíše do laboratoře. Vběhl jsem za ním a co jsem tam viděl mi vyrazilo dech! Na 

vědeckém pultu ležel mimozemšťan! Nebyl k ničemu přivázán, spíše to vypadalo, že spí. Podíval 

jsem se na vědce a ten začal zářit! Proměnil se také v mimozemšťana. Už vím, jak to je. Naše město 

napadli mimozemšťani a nikdo to neví! Musím s tím něco udělat!                      Michaela Krzáková 
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Výtah 

Řekne-li se slovo výtah, napadne mě hned, jak jsem se v něm 

ve škole vozila, když jsem měla zlomenou nohu. V září jsem si 

zlomila nohu a výtahem jsem musela jezdit asi měsíc. Každé 

ráno jsem čekala před výtahem, než některá z kámošek přijde 

dolu s čipem a odveze mě nahoru.  Asi po dvou týdnech nám 

to připadalo už jako samozřejmost. Holky mě také vozily na 

oběd, a protože jsme jezdily vždy v šesti, tak mi každý den 

oběd nosil někdo jiný. Výtah byl super, protože tam bylo malé 

sedátko i velké zrcadlo, ve kterém jsme se někdy i fotily. Na 

školní výtah budu vždy vzpomínat s úsměvem.                                                   

                                                                         Adéla Nosková 

 

Školní schody 

Tyto schody potkávám každý den, když jdu do školy. Prvních pět let mé školní docházky jsem chodila 

pouze do prvního patra. Další čtyři roky už chodím do druhého a třetího patra. Na schodech jsme 

trávili většinu přestávek. I když už jsme na druhém stupni, stále se chováme jako děti. Strkáme se, 

předháníme se a často si podrážíme nohy. Moc dobře víme, že je to nebezpečné, ale když jde o 

zábavu, jdeme i přes mrtvoly. Když čekáme na schodech, stále soutěžíme, kdo sedí výš. Pokaždé, když 

jdeme s holkami do schodů, nadáváme a ploužíme se, jako by nám bylo sedmdesát. Po těchto 

schodech se mi bude na střední škole moc stýskat. Školní schody můžeme také pojmout jako 

abstraktní úrovně, které zdoláváme během školní docházky. Když si vezmu přítomný čas, nacházeli 

bychom se jen dva schody od konce celého schodiště (1. -9. třída) Jeden schod představuje školní 

olympiádu a druhý, ten úplně poslední, vycházení. Potom se sem možná někdo z nás ještě vrátí, ale už 

ne jako student ZŠ TGM Dolní Bousov, ale jako student střední školy…                    Denisa Havlová 

 

Řízek                                                      
Oldřich Suchánek                                               

Našel jsem řízek na ulici                                               
byl převelice vonící.                                                
Zabalen byl v alobalu,                                                  
to fakt nemá patu ani hlavu.                                          
Obalen byl dvěma chleby,                                               
já si kousl,                                                                                                                                                                                            

byl jsem v nebi.                                                                    
Ten kdo ztratil,                                                                                                                                                         

ztráty želí,                                                                                                                                                                 

Jó řízek ! 

 

Nikdo 

Ležím na měkounkém gauči. Přede  mnou se rýsují veliké tmavé dřevěné dveře. Najednou se ozve 

„ZZZZZZZZZ“. Někdo zvoní! Jako by se čas zastavil. „Kdo to může v tuhle večerní dobu být?!“  

Vduchu jsem se snažil najít odpověď.  Je to snad zloděj, či jen nějaký z mých kamarádů? Přemýšlel 

jsem, jestli otevřít nebo ne. Nakonec jsem se odhodlal a dveře otevřel. Ale za dveřmi nikdo nebyl.             

Je to snad šprým? Zavřel jsem dveře a znovu si lehl. Opět se ozvalo „ZZZZZ“. Rozzuřil jsem se. 

Otevřel jsem rychle dveře, abych šprýmaře dostihl. Jakmile se dveře otevřely, promluvil mužský hlas. 

Nikdo tam nebyl . . . Nikdo tam nebyl?                                                                      David Knobloch 

 

velcí, domy, sloni malý jako myšky. Bylo by to zajímavé a hrozilo by Ni 
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Za dveřmi je… jiný svět! 

Stojím přede dveřmi, které jsem nikdy 

neviděla. Byly tam vyryté velice zajímavé 

ornamenty. Vypadaly jako z pohádky. Klika 

byla vyobrazena do spletených lián, jako by 

připomínala stonky květin. Chtěla jsem je 

otevřít, ale nevěděla jsem, jestli jsou 

zamčené. Natáhla jsem ruku, už jsem se jich 

skoro dotkla, ale najednou jsem cítila, jako 

by se mě něco dotýkalo. Rychle jsem se 

otočila, ale nikdo tam nebyl. Polil mě 

studený pot. Chytla jsem za kliku a vběhla do 

tajemné místnosti. ale počkat, nebyla to 

místnost, byl to jiný neprozkoumaný svět. Za 

dveřmi vedla delší cestička, která vypadala 

jako posypaná malinkými zrnky zlata. 

Kousek jsem ušla, otočila jsem se za dveřmi, 

ale ty jako by zmizely. Buď se mi to zdá, 

anebo je to velice podivná realita. Byl to 

pestrobarevný svět! Vypadal jako svět 

z duhy. Ale počkat, změnily se mi šaty! Co je 

to za podivná kouzla?! Nechtěla jsem nad tím 

moc přemýšlet, tak jsem se vydala na cestu. 

Čím dál jsem byla, tím více barvy tam bylo. 

Došla jsem na palouček, který byl celý 

květovaný, Něco kolem mě začalo běhat! 

Docela jsem se bála. Vyskočilo to na mě! 

Byla to malá holčička. Ne, počkat, nebyla, 

měla křídla. Že by to snad byla víla?! 

Povídaly jsme si celé hodiny. Jezdily jsme na 

koních a báječně se bavily u jezera. Potom 

jsem se musela vrátit do obyčejného světa. 

Do toho mého. Mnohokrát jsem se vrátila do 

kouzelného světa, ale vždy jsem se musela 

vrátit. Teď když už jsem dospělá, mám dvě 

děti, tam někdy chodívám s nimi. Věřím, že 

na tohle kouzelné dětství nikdy 

nezapomenou, stejně jako já a nejspíše se 

v naší rodině objevila nová tradice. Teď už 

musím končit, jdu se podívat, jak se baví 

děti.                                 Michaela Krzáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbuch 

Jednoho dne jsem se rozhodla,že půjdu s mojí kamarádkou Monikou někam na diskotéku. Dohodly 

jsme se kde a kdy se sejdeme. Skoro celé odpoledne jsme se připravovaly a moc jsme se těšily. Byl už 

večer a my se vydaly na diskotéku. Všechno bylo tak, jak má být. Blížila se jedenáctá hodina večer          

a najednou se otevřely dveře a vstoupil nějaký podivný muž, který měl na hlavě černou kuklu. 

Všichni se hodně vylekali.Po chvilce odešel, ale pak zase přišel s bombou v ruce a začal nám 

vyhrožovat. Museli jsme si lehnout na zem a být v klidu. Podivný muž vběhl do sklepa a hodil tam tu 

bombu, pak utekl. Celá budova vyletěla do vzduchu. Byli jsme popálení, mnozí zahynuli. Když jsem 

zaslechla houkání záchranky a hasičů, probudila jsem se .                                            Markéta Bariová 
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Hlasy 

Otevřela jsem dveře, které tu nikdy předtím 

nebyly. Vešla jsem a ačkoliv uvnitř nebylo 

dočista nic, beze strachu jsem pokračovala 

hlouběji do záhad oné místnosti, jejíž velikost 

nebyla znatelná. Tma a ticho se šířily kolem 

mě a má osoba se zimou otřásla. Pohltil mě 

strach a začala jsem panikařit. Nevěděla jsem, 

zdali je ta nicota dočasná, nebo je to navždy.   

Ikdyž oboje  bylo děsivé a probouzelo ve mně 

smíšené pocity, které si hrály s mým tělem 

neskutečným způsobem, doufala jsem, že je to 

všechno jen dočasné. Hlavou se mi  

 

promítaly nejrůznější scénáře. Co se bude dít?      

Budu tu sama, nebo se tu objeví někdo, kdo 

bude stejně vystrašený a bude mi rozumět? 

Najednou jsem uslyšela hluk. Hrklo ve mně    

a štěstím jsem povyskočila. Na tváři se mi po 

tom dlouhém traumatu vykouzlil úsměv            

a následovala jsem onen hluk, ve kterém jsem 

zaslechla i hlas mé matky. Když  jsem došla až 

k místu, odkud se hlasy ozývaly, uviděla jsem 

malou kliku. Zvědavost mi nedala. Vzala jsem 

za ni. To mi umožnilo otevřít dveře dokořán, 

panika a strach zmizely. Byla jsem opět doma. 

V realitě. V bezpečí.                                                                                                                     

                                      Jana Hovorková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvuky 

Už dlouho slýchám ty zvuky, co se linou zpoza dveří. Už celé dny. Nemohu je vystát, někdy 

si nasadím i sluchátka, abych je neslyšel. Jeden zvuk připomíná kvílení vlků. A ostatní jsou 

méně strašidelné. Připomínají hlukot projíždějících aut. Dodnes nemám odvahu je otevřít. 

Mívám zlé sny. Co se za dveřmi děje? Už se to nedá vydržet ani minutu. Vezmu za kliku            

a . . . Musím pořádně zatlačit. Okolo dveří fučí vítr. Otevřu. Jako by se svět oddělil od 

prostoru. Za dveřmi se objeví černobílý pokoj. S obavou vkročím dovnitř a dveře se zavřou. 

V rohu stojí dívka v krásných šatech. U zdi stůl a na něm pero namočené v inkoustu              

a papír. Rozhlédnu se a uvidím další dvoje dveře.   V tu chvíli mi došlo že je to volba. 

Nevěděl jsem které mám zvolit. Vkročil jsem do dveří napravo. Oslnilo mě slunce.                                     

Po chvíli mžourání vidím město. Ale ne jen tak ledajaké. Vznášelo se v oblacích. Vejdu            

do zahrady,  objeví se velká vrata. Otevřu je. S údivem postupuju dál a dál do neznáma. 

Vyjdu na náměstí  s obrovskou sochou. Po nebi se prohánějí obrovští ptáci. Došlo mi,               

že jsem v nebi. Ale jak jsem se sem dostal? Najednou se vše začalo divoce otřásat. Uviděl 

jsem nad sebou mámu. Musím jít do školy. Na ten bláznivý sen nikdy nezapomenu.                     

                                                                                                                               Karel Šrytr 
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Cesta tulipánů                                                                                            
Michaela Krzáková      

                                                                                                                                                             

Šli jsme spolu cestou                                                                                                            

cestou tulipánů.                                                                                                                 

Ruku v ruce drželi se                                                                                                        

brodili se,                                                                                                                            

cestou tulipánů. 

 

Dívka                                                                                                            
Karolína Dubská   

                                                                                                                                                                

Šel jsem přírodou                                                                                                       

uviděl jsem dívku spanilou.                                                                                      

Podívala se na mě                                                                                                        

a já jsem zkameněl.                                                                                                  

Byla tak krásná.                                                                                                        

Jako jarní květ.                                                                                                         

Brzy jsem na ni zapomněl. 

 

Podzim                                                                                                                                                                         
Tomáš Mistalér                                                                                                                                                        

Už skončilo léto,                                                                                                                                                               

ptáci odlétli.                                                                                                                                                                    

Všechno listí opadalo.                                                                                                                                                   

Stromy šly spát.                                                                                                                                                                  

Začal podzim. 

 

                                                 

U potoka                                                                                                                     
Nikola Novotná                                                                                                    

V lese u potoka                                                                                                    

seděla k večeru.                                                                                                        

V dáli měsíc plul.                                                                                                      

Na hladině se objevil                                                                                               

muž jejích snů. 

 

Válka                                                                                                                                              

David Knobloch 

Lehoučký sníh                                                                                                                                           

snáší se k zemi.                                                                                                                                            

Ve válce umírají lidi.                                                                                                                                  

Proč, proč se tohle stává?                                                                                                                      

Lidé vraždí sami sebe.                                                                                                                                 

Proč, proč jen je tolik 

trápení?                                                                                                            

Bomby se snášejí z nebe.                                                                                                                          

Dříve tak krásná zem                                                                                                                                                  

v černý stín upadá. 

 

Svíčky                                                             
Michaela Krzáková  

                                                                                        

Na stole svíčky plály,                                                     

naší láskou hořely.                                                     

Večer jsi přišel,                                                         

obejmul mě,                                                               

až potom svíčky pohasly. 
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Rozhovor s třídní učitelkou Lenkou Dajčovou 

Co tě napadlo jako první, když jsi nás poprvé viděla jako třídu?    Nic, žádné pocity. 

Jak tě s námi bavily hodiny angličtiny?   Někdy byly hodně zábavné. 

Co si o nás myslíš jako o třídě?   Že jste úžasná třída! 

Bála ses, když jsme s tebou jeli poprvé na výlet?   Vůbec jsem se nebála. 

Chtěla jsi nás někdy vyměnit za jinou třídu?   V žádném případě ne! 

Jaká je tvoje nejhezčí vzpomínka na nás?   Poslední výlet na Moravu. 

Jak moc se ti po nás bude stýskat?   Tak hodně jak velká je Zeměkoule. 

Jak budeš vzpomínat na poslední výlet v devítce?   Moc, jako na splněná očekávání plus spoustu 

zážitků navíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s panem učitelem              
Lukášem Sedláčkem 

Jak na nás budete vzpomínat? Budu vzpomínat jen v 

dobrém. Nejvíc mi budou chybět Jana, Bára a Tomáš. 

Jejich veselé úsměvy mi v budou chybět při výuce chemie. 

Bylo to těžké s námi vydržet? Bylo to zvládnutelné, hlavně 

když jsem Barbuše vysvětloval, co je to neutralizace. 

Zaplať pánbůh dneska už to umí. 

Co vás poprvé napadlo, když jste nás viděl? Viděl jsem 

hezký kolektiv, který pod tvrdou pěstí pracoval 

výkonnostně stoprocentně. 

Jak vás hodiny s námi bavily?  Hodiny s vámi mě vždycky 

bavily, ale dodnes pochybuji o znalosti anorganického 

názvosloví. 

Jak moc se vám po nás bude stýskat? Asi takhle ( ukazuje 

asi metr).  Bude mi chybět taková klidná a hodná třída. 

 

Rozhovor s paní ředitelkou 
Kateřinou Karnovou 

Jak moc vám budeme chybět?                                                                                                                               
Moc mi budete chybět. Jak už jsem vám 
říkala, jste bezproblémová třída.  

Na koho nebo na co budete nejvíce 
vzpomínat?                                                                                                  
Na všechny, každý z vás je jedinečná 
osobnost, která má své klady i protiklady.  

Jaký myslíte, že jsme byli kolektiv?                                                                                                                           
Byli jste schopní držet spolu.  

Čím jsme naší škole přispěli?                                                                                                                                    
Vryli jste se do paměti i do školních skříněk.  

 Oblíbená vzpomínka spojená s námi?                                                                                                                    
Neměli jsme možnost se moc vídat. Ale 
hodiny tělocviku .  
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Jak vidí letošní deváťáky . . . 

. . . paní učitelka Jitka Ječná 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

. . . paní učiteka Jaroslava Konývková 

Letošní deváťáci. To je kapitola sama pro sebe. Je těžké přebírat třídu v 9. třídě a v matematice to  je ještě 

horší. Znala jsem je z přestávek a vzorní zrovna nebyli. Ale v hodinách mě překvapili. Dalo se s nimi 

pracovat, někdy sice obtížně, ale když jsme si ujasnili požadavky, tak to šlo. Matematika nebyla koníčkem 

deváťáků v prvním pololetí, ve druhém pololetí a v době po ukončení přijímacího řízení to bylo ještě horší. 

Snažili se vše zapomenout. Doufám, že nový školní rok je restartuje a svá studia zvládnou. Přeji jim úspěch 

v budoucím podnikání. 

. . . paní učitelka Ingrid Mendlíková 

Do třídy letošních deváťáků jsem chodila moc ráda. Jsou třída, kde se člověk nikdy nenudí. Jsou živí, 

veselí, komunikativní, mají smysl pro humor. A to mám ráda. Až do poslední chvíle mě dokázali vždy 

něčím překvapit. Pravda, ne vždy to bylo překvapení příjemné, ale rozhodně jsem se nenudila. Ale mám 

pocit, že bych si je tu potřebovala ještě alespoň jeden školní rok nechat, aby se mi podařilo naučit je vše, co 

jsem si předsevzala. Ani stěžejní okamžiky naší historie v některých hlavičkách ne a ne uvíznout, marná 

byla moje snaha, aby si zapamatovali například datum vzniku naší republiky (mimochodem, je to 28. října 

1918), o významných českých spisovatelích ani nemluvě.  Ale to vše bude jejich odchodem smazáno a já 

si budu pamatovat ty pěkné chvíle, kdy jsem se s nimi zasmála, nebo kdy jsme si “poklábosili”. 

Všem vám přeji, abyste v pohodě prožili ty nejkrásnější roky svého života, aby se vám na středních školách 

a učilištích líbilo a dařilo, abyste byli zdraví a spokojení, abyste měli dobré rodinné zázemí a chápající 

rodiče, abyste si krásně prožili své první lásky a aby se vám v životě splnilo vše, co si přejete. 

 

Co si myslíte o naší třídě?                                                                    

Nedá se to slovy popsat, ale pořád vás sleduji na chodbách a také mám o vás přehled. Vím, co se u vás 

neustále děje, ať už to jsou školní výsledky, či školní úspěchy. Budu vás pokud možno sledovat i nadále, 

abych věděla, jak se vám daří na středních školách i ve vašem životě. 

Jak byste zhodnotila naší třídu?                                                                            

Je to pro mě strašně těžké takhle říct. Jste třída jak s plusy, tak i s mínusy. Moje pocity nejdou jen tak 

popsat slovy. Jste pro mě prostě báječná třída. 

Na co nejvíc vzpomínáte?                                                                  

Hodně vzpomínám na rozlučku na konci páté třídy, kterou jste pro mě připravily. Projevila se při ní vaše 

kreativita a soudržnost se třídou. Je to jedna z mých nejkrásnějších vzpomínek. Poté také vzpomínám na 

naše třídní výlety s pořádnou pěší túrou a na spaní ve škole či v knihovně. Mnohokrát si na vás vzpomenu. 
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Ne asi 

Kolikátá je hodina? 

Kde jsme? 

Teď je svačinová? 

On byl úkol? 

Cože? My píšeme? 

Pak mi to pošleš. 

Co máme dělat? 

Nikolo, čti. Kdo, já ? 
Co říkala? Vy jste ji poslouchali? 

Co říkala? 

Mě to nebaví. 

Můžu dojít s třídnicí? 

Jaká strana? 

My víme,                              
kde máš auto. 

Ale to jste stejně vědět nemohli. 

Co jsi 
dostal/a? 

Náhoda? Nemyslím si. 

Karle, vem si tabulky! 
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Tak se mějte sluníčkově! 


