
Tímto časopisem bychom se s Vámi chtěli rozloučit a 

poděkovat Vám za skvěle prožitých devět let na této škole. Nebylo to tu vždy jako v bavlnce, ale i přesto 

bychom školu neměnili. Ze školy odcházíme se spoustou společných zážitků, na které jen tak nezapo-

meneme. To naše každodenní sezení na chodbě, připomínky v hodinách, zážitky z výletů a mnoho 

dalších vzpomínek... Takové vzpomínky máme jen díky Vám, kteří jste nám umožnili na tuto školu 

chodit. Za všechno  moc děkujeme. 
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NEVER 

GIVE UP  

ON 

YOUR 

DREAM. 

Anna Brychová 
  

Věk? 15 let.  

Jaká jsem? Hodná, kamarádská, zábavná. 

Zájmy a koníčky? Snowboarding, kreslení, skládaní pu-

zzle, focení. 

Co mě škola naučila? Všechno od učení po zábavu 

Co mě na základce bavilo? Zábava s kamarády, některé 

předměty. 

Co my škola vzala? Spoustu volného času.  

Budoucí škola? Sion High School Hradec Králové - obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Proč zrovna tahle škola? Protože mám rada děti a ráda bych s nimi pracovala. 

Co očekávám od střední? Nové kamarády a mnoho učení.  

Co dál po střední? To ještě nevím. Budu se postupně čtyři roky rozhodovat. 

Nejlepší učitelé? Všichni učitelé byli skvělí.  

Názor na školní jídelnu? Měli dobré obědy.  

Vzkaz pro mladší generaci? Když se snažíte, jde všechno. 

Jak chci změnit svět k lepšímu? Tím, že budu třídit odpad, neznečišťovat ovzduší, pomáhat 

druhým a lidem v nouzi a ráda bych se zapojila při pomoci se vzděláním v rozvojových zemích.   
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NEVER 

GIVE UP  

ON 

YOUR 

DREAM. 

Anežka Dvořáková 
Věk ? 15 let. 

Jaká jsem? Někdy hodná, legrační, nerozhodná a 

tichá. 

Zájmy a koníčky? Moje zájmy jsou plavání a čtení. 

Co mě škola naučila? Číst, psát, počítat. 

Co mě na základce bavilo? Bavila mě matematika, 

výtvarka, tělocvik, pracovní činnosti a přírodopis. 

Co mi škola vzala? Drahocenný čas  

Budoucí škola? Na budoucí školu půjdu do Nové paky na Střední školu gastronomie a služeb - obor 

Dámská krejčová 

Proč zrovna tahle škola?  Tahle škola mě připadá zajímavá a bude mě bavit. 

Co očekávám od střední ? Dobré vzdělání jako v naší škole v Dobřanech. 

Co dál po střední? Po střední škole si můžu udělat i maturitu a nebo jít k mamce pracovat na cukrárnu 

a až bych si vydělala dost peněz, otevřela bych si vlastní salón.   

Nejlepší učitel? Všichni 

Názor na školní jídelnu? Výborný  

Vzkaz pro mladší generace? Učte se ať nejste hloupí. 

Jak chci změnit svět k lepšímu? Aby lidi na sebe byli milí. 
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Než někoho 

začnete soudit, 

zkuste si nasadit 

jeho boty a projít si 

kus jeho života. 

Martina Dyntarová 
  

Věk? 14 

Jaká jsem? Přátelská, upovídaná, bláznivá, vytlemená a 

někdy hodná. 

Zájmy a koníčky? Ráda jezdím na kole a na kolečkových 

bruslích. Také ráda pracuju s květinami. 

Co mě škola naučila? Samozřejmě mě naučila ty základní 

věci, ale k nim i to, že si mám stát za svým názorem a taky 

jsem se naučila tolerovat ostatní. 

Co mě na základce bavilo? Zeměpis (když jsme se neučili o ČR) a někdy výtvarka a pracko. 

Co mi škola vzala? Vzala mi můj školkovský názor na školu. 

Budoucí škola? Středná škola zahradnická a technická Litomyšl, obor zahradnictví-floristika. 

Proč zrovna tahle škola? Protože mě baví práce s květinami. 

Co očekávám od střední? Dobrý kolektiv ve třídě, nové znalosti, zábavu a vyučení v oboru. 

Co dál po střední? Nevím, jestli půjdu na vysokou, ale spíš ne, takže asi práce. 

Nejlepší učitel? Pro mě byl každý učitel, který mě učil dobrý, takže nemůžu vybrat toho nejlep-

šího. 

Vzkaz pro mladší generaci? Užijte si těch 9 let, utíká to. 

Jak chci změnit svět k lepšímu? Chci naklonovat mimoně (levná pracovní síla).  
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"Budoucnost bude 

taková jakou si ji 

uděláte. A rozhodujete 

o tom každým 

krokem, který děláte, 

každým činem, 

každým slovem…" 

Matěj Grulich 
Věk? 15 

Jaký jsem? Myslím si, že jsem kamarádský a, že jsem 

v pohodě. 

Zájmy a koníčky? Můj největší koníček je florbal. Mezi 

mé další koníčky patří ostatní sporty (fotbal hokej atd.). 

Rád hraju na kytaru a poslouchám písničky. 

Co mě škola naučila? Škola mě naučila číst, psát a počí-

tat. 

Co mě na základce bavilo? Na základce mě bavila 

spousta akcí a soutěží, kterých jsme se zúčastnili, a hlavně mě bavily výlety do zahraničí. 

Co mi škola vzala? Volný čas a dětství.  

Budoucí škola? Jestli letos nepropadnu, tak půjdu na gympl do Dobrušky. 

Proč zrovna tahle škola? Na gympl jsem se přihlásil proto, že ještě pořádně nevím, co v životě dál. 

Co očekávám od střední? Od střední očekávám, že mě připraví na vysokou. 

Co dál po střední? Ještě nevím. 

Nejlepší učitel? Nejlepší učitel je podle mě pan učitel Švejda a Killar a paní učitelka Vacková, ale není 

tu žádný učitel, co by mi vadil. 

Názor na školní jídelnu? Až na některá jídla to šlo. 

Vzkaz pro mladší generaci? Užijte si to! 

Jak chci změnit svět k lepšímu? Svět k lepšímu chci změnit tak, že se pro dobro ostatních nebudu 

účastnit důležitých rozhodnutí. 
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BE 

HAPPY 

AND 

SMILE 

Petra Hejzlarová 
  

Věk? 15 let. 

Jaká jsem? Divoká, sportovní, upovídaná. 

Zájmy a koníčky? Florbal a fotbal. 

Co mě škola naučila? Číst, psát, počítat. Vím kde je Aljaš-

ka a Praha.  

Co mě na základce bavilo? Tělocvik, přestávky. 

Co mi škola vzala? Spoustu času. 

Budoucí škola? Rychnov nad Kněžnou, obor prodavačka. 

Proč zrovna tahle škola? Protože bych se na jinou nedostala. 

Co očekávám od střední? Větší znalosti. 

Co dál po střední? Asi půjdu pracovat. 

Nejlepší učitel?  Všichni jsou fajn. 

Názor na školní jídelnu? Lepší si nemůžeme přát. 

Vzkaz pro mladší generaci? Neflákat učení, abyste nedopadli jako já. 

Jak chci změnit svět k lepšímu? Nevím  
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Hlupák žvaní. 

Chytrý mluví. 

A moudrý koná. 

 

 

 

 

Barbora Hockicková 
Věk? 15let 

Jaká jsem?  Jsem kamarádská, zábavná a většinu času líná. 

Zájmy a koníčky? Ve svém volném čase poslouchám hudbu a 

koukám na seriály. 

Co mě škola naučila? Škola mě naučila číst, psát a počítat. 

Co mě na základce bavilo? Nejvíc mě tady bavily přestávky a 

všechny volné hodiny. 

Co mi škola vzala? Škola mi vzala mojí spisovnou mluvu. 

Budoucí škola? Od září budu chodit do Hradce Králové na 

Obchodní akademii, střední odbornou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky. Obor 

Obchodní akademie. 

Proč zrovna tahle škola? Protože jsem nevěděla, kam chci jít a co chci dělat. Tak jsem se rozhodla pro 

obchodku, protože se mi líbí předměty, které se tam vyučují.  

Co očekávám od střední? Od střední školy očekávám, že mě připraví na budoucí zaměstnání nebo vzdě-

lání. 

Co dál po střední? O tom jsem ještě nepřemýšlela, budu hlavně ráda, když dokončím střední školu. Ale 

asi bych ještě chtěla na vysokou.  

Nejlepší učitel/ka? Všichni učitelé tady jsou dobří, ale nejlepší paní učitelka pro mě asi byla paní Vacko-

vá.  

Názor na školní jídelnu? Měli tady dobré obědy (jablka). 

Vzkaz pro mladší generaci? Není důležité, co dokážete ve škole, ale to, co dokážete v životě. 

Jak chci změnit svět? Budu s Matyášem recyklovat.  
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Šampióni nevznikají v 

posilovnách. Šampióni 

vznikají z něčeho, co 

mají hluboko v sobě  - 

z touhy, snu a vize." 

Muhammad Ali 

Matyáš Chytrý 
  

Věk? 15 let. 

Jaký jsem? Jsem milí, hodný, vtipný, sportovně založený. 

Zájmy a koníčky? Mám rád ruční práci, zajímám se o práci 

s kovem, sportuji, jsem u dobrovolných hasičů. 

Co mě škola naučila? Číst, psát, počítat a sprostě mluvit. 

Co mě na základce bavilo? Přestávky s přáteli, tělesná výchova a 

vtipné řeči. 

Co mi škola vzala? Negramotnost a slušné chování. 

Budoucí škola? Vybral jsem si učební obor uměleckého kováře v Jaroměři. 

Proč zrovna tahle škola? Myslím si, že k tomuto oboru mám pouto a předpoklady, abych to 

mohl vykonávat. 

Co očekávám od střední? Že tam bude sranda, dobří učitelé a poučné praxe. 

Co dál po střední? Asi rovnou pracovat nebo ještě nástavbu. 

Nejlepší učitel? Nevím. Všichni mají něco do sebe a nerad bych si některého z nich znepřátelil u 

konce školního roku. 

Názor na školní jídelnu? Dobré, vždy jsem vše snědl. 

Vzkaz pro mladší generaci? Učte se, vzdělání je základ života. 

Jak chci změnit svět? Budu recyklovat. 
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Výhra není 

všechno, 

výhra je to 

jediné... 

Daniel Krivčík 
Věk:  15 let 

Jaký jsem? Kamarádský, nápomocný, líný 

Zájmy a koníčky? Hasičák, fotbal, florbal a 

všechny jiné sporty 

Co mě škola naučila? Číst, psát, počítat 

Co mě na základce bavilo? Přestávky, výlety 

Co mi škola vzala? Čas 

Budoucí škola: SPŠ-elit Dobruška 

Proč zrovna tahle škola? Baví mě pracovat s počítačem 

Co očekávám od střední?  Myslím si, že to bude podobné jako na základce. 

Co dál po střední: To ještě nevím, můj cíl je dokončit střední školu. 

Nejlepší učitel:  Švejda, Killar, Vacková. 

Názor na školní jídelnu: 50 na 50, nějaká jídla mi chutnají a nějaká moc ne. 

Vzkaz pro mladší generaci? Snažte se mít co nejlepší vysvědčení, u přijímaček je za to hod-

ně bodů. 

Jak chci změnit svět k lepšímu? Chovat se k lidem slušně. 
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Žádný člověk 

není takový 

hlupák, aby 

nedosáhl 

úspěchu aspoň v 

jedné věci, je-li 

vytrvalý.“. 

Lenka Málková 
  

Věk? 14 let 

Jaká jsem? Já jsem tichá, hodná a přátelská. 

Zájmy a koníčky? Mezi mé zájmy patří čtení koukání 

na filmy a hrání si se psy.                                                                                 

Moje koníčky jsou plavání a lyžování.                    

Co mě škola naučila? Škola mě naučila číst, psát a 

počítat. 

Co mě na základce bavilo? Na základce mě bavila 

matematika, zeměpis a informatika. 

Co mi škola vzala? Škola mi vzala ranní vyspávání a 

půlku dne. 

Budoucí škola? Moje budoucí škola se jmenuje SOŠ pro administrativu Evropské unie. Můj obor je 

právní administrativa. 

Proč zrovna tahle škola? Tuhle školu jsem si vybrala, protože mě zajímají práva a zákony. Navíc kolem 

školy je hezké prostředí s mnoha dostupnými aktivitami. 

Co očekávám od střední? Od střední čekám, že se něco nového přiučím, a že si najdu nové přátele. 

Co po střední? Po střední bych chtěla jít na vysokou školu se zaměřením na práva. 

Nejlepší učitel? Z naší školy nejde vybrat nejlepšího učitele. 

Názor na školní jídelnu? Nechci urazit, ale doma se vaří mnohem líp. 

Vzkaz pro mladší generaci? Ráda bych mladší vzkázala, aby se víc snažili a neříkali si, že se všechno 

samo nějak vyřeší. 

Jak chci změnit svět k lepšímu? Asi tím, že začnu třídit odpad a chránit přírodní rezervace, parky a 

ohrožené druhy. 
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Všechny 

naše sny se 

stanou 

skutečností, 

odvážíme-li 

se za nimi 

jít. 

Ondřej Musil 
Věk: 15 

Jaký jsem? Zábavný, přátelský a sportovně založe-

ný.  

Zájmy a koníčky? Sportování, hasičák a upravová-

ní videí. 

Co mě škola naučila: Psát, číst, počítat ale i trochu 

vulgarity. 

Co mě na základce bavilo? Na základce mě bavila 

každá chvíle s mými přáteli. 

Co mi škola vzala? 5-7 hodin každý den když 

jsem šel do školy. 

Budoucí škola? SPŠ-elit v Dobrušce a na obor aplikace počítačů a správa sítí. 

Proč zrovna tahle škola? Protože si myslím že se ke mně tenhle obor hodí. 

Co očekávám od střední? Víc učení a že poznám nové lidi. 

Co dál od střední? Buď budu pokračovat dál na vysokou školu nebo skončím se vzdělá-

ním. 

Nejlepší učitel?  Učitelé byli dobrý všechny ale nejlepší z nich jsou Pan učitel Švejda a Killar. 

Názor na školní jídelnu? Dalo se to. 

Vzkaz pro mladší generaci? Učte se hlavně v 8. a v 9. třídě. 

Jak chci změnit svět k lepšímu? Uklízel bych přírodu. 
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Všechno co 

potřebuješ, 

k tobě 

přijde ve 

správnou 

chvíli. 

Michal Netík 

 

Věk: 15 

Jaký jsem? Jsem přátelský, hodný a sportovní. 

Zájmy a koníčky? Sport a PC hry. 

Co mě škola naučila? Naučila mě dost věcí, za což jsem 

rád. 

Co mě na základce bavilo? Hlavně kámoši byli super, byla 

s nimi velká sranda. 

Co mi škola vzala? No, hlavně čas a kamarády. 

Budoucí škola? SPŠ-elit Dobruška - Aplikace počítačů a správa sítí 

Proč zrovna tahle škola? Protože je blízko a zajímají mě věci okolo tohoto oboru. 

Co očekávám od střední? Nový kamarády a horší známky. 

Co dál po střední? Možná vysoká škola nebo práce… Sám ještě nevím. 

Nejlepší učitel? Pan učitel Švejda a paní učitelka Vacková, i když už tu neučí. 

Názor na školní jídelnu? Mohli by vařit lépe, ale dalo se to sníst. 

Vzkaz pro mladší generaci? V posledních ročníkách se učte, abyste měli co nejlepší vysvědčení. 

Jak chci změnit svět k lepšímu? Vyrobil bych roboty, aby nemuseli pracovat lidi. 
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Tvůj život je 

výsledkem 

rozhodnutí, 

které děláš. 

Pokud se ti 

tvůj život 

nelíbí, je čas 

vybrat si lépe. 

 

 

Nicole Netíková 
Věk? Je mi 15 let. 

Jaká jsem? Bláznivá 

Zájmy a koníčky? V zimě lyžování, v létě 

bruslení. 

Co mě škola naučila? Pracovat v kolektivu. 

Co mě na základce bavilo? Tělocvik, výtvarka 

a přestávky. 

Co mi škola vzala? Volný čas. 

Budoucí škola? Obchodní akademie Náchod, 

obor: cestovní ruch 

Proč zrovna tahle škola? Baví mě cestovat a poznávat nové státy. 

Co očekávám od střední? Nové lidi a nové znalosti. 

Co dál po střední? Nejspíš vysoká škola. 

Nejlepší učitel? Pan učitel Švejda a Killar. 

Názor na školní jídelnu? Až na pár jídel docela dobrý. 

Vzkaz pro mladší generaci? Učte se!  

Jak chci změnit svět k lepšímu? Nevím…  
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Všechno co 

potřebuješ k tobě 

přijde ve správný 

okamžik i když se 

něco pokazí tak se 

usměj , otevři oči, 

běž dál a bojuj !  

Natálie Švorcová 
Věk? 15let 

Jaká jsem? Hodná, kamarádská společenská, optimis-

tická. 

Zájmy a koníčky? Mým největším koníčkem je podpo-

ra mého brášky na jeho závodech a ráda chodím ven 

s mými přáteli. 

Co mě škola naučila? Základy ze všech předmětů a 

rozhodnout se v jakékoli situaci. 

Co mě na základce bavilo? Debilní kecy mých spolu-

žáků. Školní výlety a různé školní akce. 

Co mi škola vzala? Volný čas. 

Budoucí škola? Vošp a Spgš Litomyšl obor mimoškolní a předškolní pedagogika. 

Proč zrovna tahle škola? Baví mě práce s dětmi. 

Co očekávám od střední? Nové poznatky a podrobnější přípravu na mé budoucí povolání. 

Co dál po střední? Chtěla bych ještě vystudovat vysokou školu zaměřenou na logopedii. 

Nejlepší učitel? Mám ráda všechny, ale nejlepší je paní učitelka Tondrová.  

Názor na školní jídelnu? Některá jídla jsou dobrá a některá ne. 

Vzkaz pro mladší generaci? Opravdu to neflákejte, i když si budete myslet že jsou vaše sny ztra-

cené  je to jen důvod pro to začít bojovat! Věřte mi, že když si to vybojujete tak z toho budete 

mít větší radost.  

Jak chci změnit svět k lepšímu? Chtěla bych se snažit ve školce dodávat dětem sebevědomí, učit 

je srozumitelně mluvit a učit je slušnému chování. 
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Život není o tom, 

kolikrát padneš 

na hubu, ale o 

tom kolikrát se 

dokážeš 

zvednout a jít 

dál.  

Pavel Zahradník 
Věk? 15 

Jaký jsem? Hodný, přátelský, klidný. 

Zájmy a koníčky? Jízda na kole a hasičský sport. 

Co mě škola naučila? Že život není spravedlivý. 

Co mě na základce bavilo? Každý strávený čas se 

svými kamarády. 

Co mi škola vzala? Zatím nic, ale možná mi vez-

me mé kamarády. 

Budoucí škola? SPŠ, SOŠ, SOU Nové Město nad 

Metují obor strojírenství. 

Proč zrovna tahle škola? Dobrých strojařů je v této době málo, takže doufám že naleznu 

uplatnění. 

Co očekávám od střední? Nové kamarády a znalosti. 

Co dál po střední? To uvidím až časem, podle toho jak se mi bude dařit. 

Nejlepší učitel? Se všemi to bylo super. 

Názor na školní jídelnu? Vaří dobře, ale na babičku nemají. 

Vzkaz pro mladší generaci? Učte se už od začátku, devítka vás nezachrání. 

Jak chci změnit svět k lepšímu? Když chcete změnit svět začněte u sebe. 

 


