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A je to tady. Devět let školy je za námi. Je čas posunout se dál. Někdo se posune o 

12 km, někdo o 150 km. Tímto číslem bychom Vám všem chtěli poděkovat za krásně 

prožitých devět let. Nebylo to s Vámi vždycky lehké, ale zvládli jsme to. Velké dík 

patří hlavně učitelům, ale také kuchařkám a všem ostatním, kteří se o nás skvěle 

starali. Ať už nás zavezli domů, nebo nám naplnili naše hladové žaludky. Také by-

chom chtěli poděkovat rodičům, kteří s námi od první třídy až dosud psali domácí 

úkoly a nikdy s námi neztratili trpělivost. Připravili jsme si pro vás krátký dotazník, 

abyste se dozvěděli, kam vlastně jdeme na školu, nebo co nás naše škola naučila. Dě-

kujeme Vám všem za podporu, budete nám chybět! 

Vaše devítka 

EDITORIÁL 



1. Kdo jsem? 

Jsem obyčejná holka, která se bojí pavouků, 

klaunů, tmy, věří v Boha a užívá si života. 

2. Jaké jsou moje záliby? 

Ráda hraji na klavír, kytaru a ukulele, po-

slouchám písničky, chatuji s kamarády a 

koukám na seriály. 

3. Po čem se mi bude stýskat? 

Po kuchařkách, učitelích a kamarádech. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět? 

Asi zeměpis. 

5. Moje oblíbená hláška ze školy? 

,, Jak toto využiji v praxi? ‘‘ 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy? 

Kurz přežití s paní učitelkou Kárníkovou a panem učitelem Killarem. 

7.  Kam mířím a proč? 

Na gympl do Dobrušky, protože zatím nevím, co bych chtěla dělat. 

8. Kdo je můj crush? (idol) 

Hart Denton. 

9. Jaký je můj životní cíl? 

Přežít a nezbláznit se. 

10. Můj oblíbený citát? 

Stop being afraid of what could go wrong and start being excited about what could go 

right. 



1. Kdo jsem?  

Jsem kluk a jmenuji se Adam Petřík 

2. Jaké jsou moje záliby? 

Jezdím na Freestyle koloběžce 

3. Po čem se mi bude stýskat? 

Po učitelích a učitelkách  

4. Jaký je můj oblíbený předmět? 

Tělocvik  

5. Moje oblíbená hláška ze školy? 

„Kapala kapka kapalá.“ a „1 centimetr, 2 centimetry, hodně moc“ 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy? 

Kurz přežití v 8. třídě. 

7. Kam mířím a proč? 

Dobruška Podorlické vzdělávací centrum — obor — obráběč kovů  

8. Kdo je můj crush? (idol) 

Ryan Williams 

9. Jaký je můj životní cíl? 

Založit rodinu 

10. Můj oblíbený citát? 

Jednomu není tak veselo jako dvěma, kteří můžou držet spolu. 



1. Kdo jsem?  

Hasička Anna Sozanská 

2. Jaké jsou moje záliby?  

Sportování a cvičení, čtení knížek, relaxování a 

pracování na zahradě 

3. Po čem se mi bude stýskat?  

Asi po nějakých učitelích/učitelkách, ale hlavně po nějakých spolužácích. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět?  

Hudebka, mediálka, přírodopis a výchova ke zdraví 

5. Moje oblíbená hláška ze školy?  

„1 cm, 2 cm, 3 cm aaa hooodně moooc!“ :D 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy?  

Určitě kurz přežití! 

7. Kam mířím a proč?  

Evangelická akademie v Náchodě — obor zdravotnický asistent 

8. Kdo je můj crush? (idol) Leonardo DiCaprio 

9. Jaký je můj životní cíl? Jakože, (doufám, že se to nikdy nestane), ale chtěla bych ně-

kdy někoho zachránit nebo někomu pomoct a třeba i získat tu cenu Michala Velíška… P. S. 

Doufám, že se to nikdy nestane, protože nechci, aby ten člověk byl třeba nějak ohrožen na 

životě, atd… Asi mě k tomu motivuje to, že chodím k těm hasičům… 

10. Můj oblíbený citát?  

„Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“ – John Lennon 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, 

že stojí za to si ji užít.“ – Jan Werich 

„Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“ – Albert Einstein 

„Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.“ – Kurt Cobain 



1. Kdo jsem? Jsem dobro i zlo, pravda i lež, ale jediný, co 

nejsem, nejsem holka.  

2. Jaké jsou moje záliby? Tak hraju stolní tenis, tento 

sport mě velice naplňuje, když jsem třeba naštvaný, tak si 

jdu zahrát, okamžitě zapomenu na to zlé a špatné a dávám 

svojí pozornost míčku.  

3. Po čem se mi bude stýskat?  

Tak mám tu na škole hodně kamarádů, kteří mi budou chybět, ale vím, že na ně nezapomenu. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět?  

Tak můj asi nejoblíbenější předmět je tělocvik, pan učitel nás, nadané i ty méně zdatné na sport, krás-

ně prohání.  

5. Moje oblíbená hláška ze školy?   

„Paní učitelko, jak tohle užijeme v životě?“ 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy?  

Tak ono jich je trochu víc těch úžasných zážitků, ale řeknu vám tu asi ten, který jsem naposled prožil. Píše se rok 

2017 a já a moje třída jedeme do Rychnova, skoro všichni jedou s paní učitelkou autobusem z Dobrušky, ale já 

chtěl jet s pár nadšenci z naší třídy z Deštné, no jo byly to velké přípravy a tak jsem ráno v 6:05 vyrazil na bus, 

dojel jsem do Deštné, ale vystoupil jsem až na konečné zastávce, což bylo absolutně špatně. Naštěstí jsem našel 

bus na té konečné zastávce, který jel už přímo do Rychnova. Řidič mě ochotně nabral a jel jsem. Nabrali jsme 

zbytek nadšenců, kteří čekali na zastávce, na které jsem měl předtím vystoupit, a jeli jsme. Dorazili jsme do 

Rychnova a šli se podívat na školy, na které bychom možná chtěli jít. Pak jsme jeli na Zdobnici, kde jsme měli spát, 

tak jsme grilovali a bylo to úžasné. Pak se pouštěla hudba a jen já a zase já tam se pokoušel tancovat, ale to mi 

vůbec nevadilo, byl to krásně prožitý večer. 

7. Kam mířím a proč? 

 Tak já mířím na Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích obor —geotechnika 

8. Kdo je můj crush? (idol) 

Tak já obecně nemám žádného idola, tvořím si svůj život a chci ho mít výjimečný, jinak by to byla nuda, 

kdyby měl někdo stejný život, jak jeho kamarád, nebo ředitel. Hodně věcí nechávám náhodě, a tak kou-

kám, kudy mě život vede, a nenudím se  

9. Jaký je můj životní cíl?  

Tak můj cíl, který si chci splnit, tak to je patřit Bohu i přes všechny zkoušky, co mi připravuje se ho nevzdat. 

10. Můj oblíbený citát? „Neboť to, co s vámi zamýšlím, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o po-

koji, nikoli o zlu: chci vám dát naději v budoucnost.“ 



1. Kdo jsem? 

     Nevím 

2. Jaké jsou moje záliby? 

    Snowboarding, kreslení, kamarádi 

3. Po čem se mi bude stýskat? 

    Stýskat se mi bude po kamarádech z nižších tříd a po učitelích. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět? 

    Zeměpis 

5. Moje oblíbená hláška ze školy? 

    „V kolik zvoní?“ 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy? 

    Přežití, výlet v sedmé, osmé a deváté třídě. 

7. Kam mířím a proč? 

    Jako střední školu jsem si vybrala gympl v Dobrušce, protože jsem nevěděla kam. 

8. Kdo je můj crush? (idol) 

    Ray Diaz 

9. Jaký je můj životní cíl? 

    Přijít na to jaký je můj životní cíl. 

10. Můj oblíbený citát? 

    ,,Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem 

tak jist.‘‘ – Albert Einstein 



1. Kdo jsem? 

Jou já jsem Jáchym, je mi 15, měřím 

182cm, vážím 65,5kg, moje velikost nohy 

je 45, mám modrý oči a květák na hlavě. 

2. Jaké jsou moje záliby? 

Frístajlově lyžuju, jachtám, maluju a longborduju. 

3. Po čem se mi bude stýskat? 

Po vstávání v 6:30 asi ne. Ale jinak určitě po lidech ze třídy a... po dalších lidech ze 

třídy. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět? 

Tělák 

5. Moje oblíbená hláška ze školy? 

Fak det šit, budu striptér. 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy? 

Vlastně všechny se školou co byly mimo školu:D 

7. Kam mířím a proč? 

Do Morafstánu na SŠUD (Střední Škola Umění a Designu). Na obor průmyslový de-

sign.  Jo a protože kvalitnější  školu s tímhle oborem nenajdeš #neplacenáreklama 

8. Kdo je můj crush? (idol) 

Můžeš to být zrovna ty (volej na 732 148 147) 

9. Jaký je můj životní cíl? 

Žádný nejsou, ale jak dodělám školu (jestli ji dodělám) tak nějaký určo budou. 

10. Můj oblíbený citát? 

„Big decisions in my life have always come easy and are made without hesitation. It is easier 

for me to make a life-changing decision than to decide what to get for dessert.“ 

Tony Hawk 



1. Kdo jsem?  

Mája. Holka, co má vlastní názor. 

2. Jaké jsou moje záliby?   

Poslouchání písniček, sledování seriálů a trávení 

času se třídou.  

3. Po čem se mi bude stýskat?  

Celkově mi bude chybět ta škola.. Bude mi chybět paní učitelka Kárníková a příčina 

smíchu v hodinách. Budou mi chybět naše výlety a spolužáci, ale vím, že kdybych 

s nimi strávila jen další rok, tak bychom se sežrali. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět?  Přírodopis a mediální výchova. Většinou se při 

těchto hodinách víc zasměju, než naučím. 

5. Moje oblíbená hláška ze školy?  „A k čemu mi to jako bude?!“ 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy? Takových zážitků je víc. Když jeden y mých spo-

lužáků vyhodil kytku z okna aby otestoval zákon gravitace.. Celkově byl skvělý výlet 

v sedmé třídě a hra s vejcem… Přespání na chatě u naší paní učitelky, na Zdobnici… 

A na co v životě nezapomenu je kurz přežití. Během tří dnů jsme se neskutečně na-

smáli (hlavně na účet pana Killara). 

7. Kam mířím a proč? TRIVIS- Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod 

Orebem. Momentálně mě zajímá kriminalistika a celkově policejní okruh a tahle ško-

la mi umožňuje se v tomto okruhu pohybovat. 

8. Kdo je můj crush? (idol)   

Damon Salvatore 

9. Jaký je můj životní cíl?   

Životní cíl nemám, protože žiju přítomností, ne buducností. 

10. Můj oblíbený citát?   

„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“ 



1. Kdo jsem? 

Ten kluk, kterého mají všichni rádi, ale ne 

teď už vážně jsem normál klučík jménem 

Štěpán Brych, je mi skoro 15 let. Jsem 

ten baskeťák.  

2. Jaké jsou moje záliby? 

Moje záliby jsou normální snowboarding , jízda na kole atd. 

3. Po čem se mi bude stýskat? 

Po holkách :D . 

4. Jaký je můj oblíbený předmět?  

Mám jich víc, ale asi nejvíc mě bavil tělák jak nečekané.    

5. Moje oblíbená hláška ze školy? 

„Mám větší svaly boi.“ 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy? 

Všechny zážitky byli suprové tak že všechny jsou dobré. 

7. Kam mířím a proč? 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 

Králové - obor  -  elektrikář silnoproud.  

8. Kdo je můj crush? (idol) 

Moc supr osoba btw je to holka. 

9. Jaký je můj životní cíl? 

Být manažer nějaké firmy.  

10. Můj oblíbený citát? 

„Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.“  



1. Kdo jsem? 

Jsem Agi nebo Agina..ale hlavně ne Agáta!!! 

2. Jaké jsou moje záliby? 

Ráda jezdím na snowboardu, jím a spím. 

3. Po čem se mi bude stýskat? 

Po kamarádech, některých učitelích a po těstovinovém salátu s řízečkama. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět?  

Můj oblíbený předmět je zeměpis.   

5. Moje oblíbená hláška ze školy? 

,,Ať Vám chutná.“  

6. Můj nejlepší zážitek ze školy? 

Nejlepší byl náš třídní výlet v devítce v campu Olšina u Lipna. Všem doporučuju. Re-

cepcák Vláďa je frajer. Pak byl taky skvělý kurz přežití v osmé třídě. 

7. Kam mířím a proč? 

Mířím na gympl v Dobrušce, protože přesně ještě nevím, co bych chtěla v životě dě-

lat. 

8. Kdo je můj crush? (idol) 

Můj crush je Adam z lanovky. 

9. Jaký je můj životní cíl? 

Sama ještě pořádně nevím. 

10. Můj oblíbený citát? 

„Všechno špatný pro něco dobrý.“ 



1. Kdo jsem?  

Jsem Vojtěch Hadvich Je mi 15. Let. Mám 

modré oči. 

2. Jaké jsou moje záliby?  

Rybaření. Protože ten klid u té vody je 

ideální na  odpočinek. 

3. Po čem se mi bude stýskat?  

Po všem co je na téhle škole  

4. Jaký je můj oblíbený předmět?  

Tělocvik- to odpočinutí po tom učení je super. A Informatika- když se naučím něco 

nového o počítačích. 

5. Moje oblíbená hláška ze školy?  

„nevím“     

6. Můj nejlepší zážitek ze školy?  

Můj nejlepší zážitek je kurz přežití, protože to přežití v té divočině je senzace. 

7. Kam mířím a proč?  

Mířím do Dobrušky na Podorlické vzdělávací centrum. Na obráběče kovů. Protože mně 

to zajímá. 

8. Kdo je můj crush? (idol)  

žádného idola nemám  

9. Jaký je můj životní cíl?  

Vystudovat střední školu. 

10. Můj oblíbený citát?  

Žádný oblíbený citát nemám. 

 



1. Kdo jsem?  

Jsem kdokoliv, kým budu chtít, abych byla. 

2. Jaké jsou moje záliby?  

Poslouchání staré rockové hudby na mém gra-

mofonu, spaní a čtení básniček. 

3. Po čem se mi bude stýskat?  

Bude se mi stýskat po pí. uč. Kárníkové, pí. uč Henclové, p. uč. Švejdovi a p. uč. Ki-

llarovi... 

4. Jaký je můj oblíbený předmět?  

Baví mě všechny předměty, ale jen tehdy, když učitel nepřijde na hodinu. 

5. Moje oblíbená hláška ze školy?  

„Máš jídlo? Seš kámoš!“ 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy?  

Kurz přežití! Stálo to za ten hlad, žízeň a bolesti…. 

7. Kam mířím a proč?  

TRIVIS—Veřejnoprávní akademie Třebechovice pod Orebem. Na tuto školu jdu, 

protože mě zaujala. 

8. Kdo je můj crush? (idol) 

 Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. V něčem je můj idol má maminka, 

v něčem má sestra, v něčem herec ze seriálu a v něčem člověk, kterého potkám na 

ulici. 

9. Jaký je můj životní cíl?  

Být spokojená. 

10. Můj oblíbený citát?   

„Naděje byť malá, zelená se.“ 



1. Kdo jsem? 

Jsem Josef Málek, je mi 15, jsem ten vtipný a 

krásný, měřím 175cm, jo a vážím přenádherných 

60kg. 

2. Jaké jsou moje záliby? 

Snowboarding, hraní floorbalu a hraní her na počí-

tači (fortnite). 

3. Po čem se mi bude stýskat? 

Hlavně po holkách ze třídy 

4. Jaký je můj oblíbený předmět? 

Tělák 

5. Moje oblíbená hláška ze školy? 

„Běž ke kohoutku“ 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy? 

Kurz Přežití 

7. Kam mířím a proč?  

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola, střední odborné učiliště Hradec 

Králové- elektrikář silnoproud. Protože mě zajímalo toto zaměření a hlavně elektrikář 

je dobře placen.    

8. Kdo je můj crush? (idol)  

Streamer Ninja 

9. Jaký je můj životní cíl? 

Stát se multimilionářem jak jinak. 

10. Můj oblíbený citát? 

„Když chceš létat letadlem, tak musíš být střízlivý, tím chci říct, že to není jako řídit 

auto“  



1. Kdo jsem?   

Káťa. 

2. Jaké jsou moje záliby?   

Spaní, jídlo a psaní si s kamarády. 

3. Po čem se mi bude stýskat?  

Určitě po kamarádech, třídních výletech a učitelích. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět? 

 Bohužel, nemám žádný oblíbený předmět. 

5. Moje oblíbená hláška ze školy? 

 „Nebuď toxická.“ 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy?  

Asi když jsme rozbily umyvadlo s Ančou. 

7. Kam mířím a proč?  

Jdu na Obchodní akademii do Hradce Králové, protože nevím, co bych chtěla 

v životě dělat, a gympl není pro mě. 

8. Kdo je můj idol? 

 Nejspíš moje mamča. 

9. Jaký je můj životní cíl?  

Chtěla bych hodně cestovat, mít rodinu a prostě být šťastná. 

10. Můj oblíbený citát?   

Don´t take life too seriously. You´ll never get out alive. 



1. Kdo jsem? 

No, tak především jsem člověk :D Ale tak 

teď trochu vážně, jsem normální 15ti letý 

boy ničím zvláštní, ale rozhodně originální.  

2. Jaké jsou moje záliby? 

Taak jako většina kluků si rád zahraju ně-

jakou pc hru :D Ale taky si občas dáme s kamarády fotbal. Rád jezdím na kole a jedna 

z mých největších zálib je jídlo :D 

3. Po čem se mi bude stýskat? 

Rozhodně mi budou chybět někteří učitelé a samozřejmě spolužáci,  a celkově wibe 

naší školy. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět? 

No neřekl bych že mám oblíbený předmět, já všechny předměty beru stejně, ale kdy-

bych si mněl vybrat jeden který mně baví víc než jiný, tak by to byla asi Anglická 

Konverzace nebo Tělák , protože s panem učitelem Killarem je prostě sranda :D 

5. Moje oblíbená hláška ze školy? 

Nevíš, typuj :D 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy? 

Tak všechny byly super víš co :D Ale teď ty poslední roky to bylo fakt super. 

7. Kam mířím a proč? 

Mířím dopředu, protože nerad odbočuju z cesty :D   

8. Kdo je můj crush? (idol) 

Maxim Habanec—profesionální skateboardista   

9. Jaký je můj životní cíl? 

Nemám žádný životní cíl, prostě co přijde, tak to přijmu. 

10. Můj oblíbený citát? 

„Kdo míří moc vlevo, nikdy nedojde vpravo“ 



1.Kdo jsem? 

Jsem člověk. 

2. Jaké jsou moje záliby? 

Sledování seriálů. 

3. Po čem se mi bude stýskat? 

Po možnosti opisovat od Terezy. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět? 

Neříkala bych tomu oblíbený předmět, ale když už něco musím napsat, tak asi země-

pis. 

5. Moje oblíbená hláška ze školy? 

,,Ach jo, musíme si to psát?“ 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy? 

 Kurz přežití 

7. Kam mířím a proč?  

Na Obchodní Akademii do Náchoda, protože mě nic jiného nenapadlo. 

8. Kdo je můj crush? (idol) 

 

9. Jaký je můj životní cíl? 

Žádný nemám. 

10. Můj oblíbený citát? 

„Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli 

věříš.“ 



1. Kdo jsem?  

Jsem Benedikt Bareš. 

2. Jaké jsou moje záliby?  

Matematika, cyklistika… 

3. Po čem se mi bude stýskat? 

 Po házení houbou. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět?  

Asi tělocvik. 

5. Moje oblíbená hláška ze školy?  

DD  -  debilní dotaz 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy?  

Školní výlet do Javorníku. 

7. Kam mířím a proč?  

Na Gymnázium do Dobrušky, protože očekávám, že půjdu na vysokou školu.  

8. Kdo je můj crush? (idol)  

Albert Einstein 

9. Jaký je můj životní cíl?  

Udělat vysokou školu. 

10. Můj oblíbený citát?  

„Můžete s tím nesouhlasit, můžete se dokonce i rozčilovat, ale to je asi tak všechno, 

co s tím můžete dělat.“ 



1. Kdo jsem?  

Já jsem já!:) 

2. Jaké jsou moje záliby?  

Miluju malování, kreslení, čtení, snowboard, a vše 

co se týče hudby. Nejoblíbenější záliba je jezdění 

na fesťáky s rodinou. 

3. Po čem se mi bude stýskat?  

Určitě po učitelích, a po celé škole a atmosféře 

tady. Měla jsem to tu opravdu ráda. 

4. Jaký je můj oblíbený předmět?  

Přestávky!!! A asi i Občanská výchova. 

5. Moje oblíbená hláška ze školy?  

Kapala kapka kapala!, 2cm, 3m, hoooodně mooc!!! XD 

6. Můj nejlepší zážitek ze školy?  

Kurz přežití a Belgičani!  

7. Kam mířím a proč?  

Jdu na školu do Hořic obor restaurování a konzervování kamene. Jdu tam, protože se mi líbí 

ta škola, atmosféra v ní, a samozřejmě mě zajímá i ten obor.  

8. Kdo je můj crush? (idol)  

Nemám, řídím se sama podle sebe. 

9. Jaký je můj životní cíl?  

Překonat rekord z Guinessovi knihy rekordů ve spaní. XD…Nééé samozřejmě mám životní 

cíl, chtěla bych si v 18 koupit hippie van, opravit si ho a jezdit s ním po světě, se psi 

10. Můj oblíbený citát?  

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“  

Jan Werich 

 „Zrcadlo je můj nejlepší kamarád. Protože, když brečím, nikdy se mi nebude smát.“ Charlie 

Chaplin 










