


MÝCH 9 LET NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Blíží se konec školního roku, a tak jsme se trošku 

zamysleli nad našimi léty na této škole. Všechno 

jednou končí a nás čas už je tu. Tak vám dáváme 

k přečtení pár anonymních kousků 

Myslím si, že těch 9 let na základní škole mi daly 

hodně zkušeností. Když jsem do ní nastoupil, tak 

jsem poznal mnoho nových tváří, mé budoucí 

kamarády. Na prvním stupni se mi líbilo, protože 

jsem tam měl kamarády, naučil jsem se psát, číst, 

počítat a mnoho dalších užitečných věcí. (….) Ve 

vyšších ročnících už bylo školy mnohem víc a víc. 

A tak, ani jako u všech žáků, se mi do školy moc 

nechtělo. Musel jsem brzo vstávat, docela pozdě 

jsem se vracel domů, musel dělat domácí úkoly a 

ještě další věci, které byli náročné na čas. Ale zase 

jsem se naučil mnoho dalších věcí. Začal jsem se 

učit cizí jazyk, věděl něco o přírodě, světu, hudbě a 

spoustě dalších věcí. Za všechny ty roky nás ze 

třídy pár odešlo, ale zase jiní přišli. Z tohoto 

důvodu jsem poznával stále více nových kamarádů. 

Takže proto si myslím, že je užitečné chodit do 

školy, když už ne kvůli učení, tak kvůli 

kamarádům. A teď když už jsme v deváté třídě, 

nejstarší na škole, tak si říkám, že to strašně rychle 

uteklo. Teď se trochu zamyslím nad budoucností. 

Jaké to bude na gymnáziu? Budu tam mít dobré 

kamarády jako tady? Bude to lepší než na základní 

škole? To jsou otázky, na které zatím neznám 

odpověď. Shrnul bych to tím, že se mi na základce 

líbilo. A budu na ni vzpomínat v dobrém. Doufám, 

že ostatní budou mít také dobré vzpomínky, jak na 

školu, tak na mě. 

--------------------------------------------------------------

Co mi dalo mých devět let ve škole? Nebo co mi 

mých devět let ve škole vzalo? Já osobně si myslím, 

že moje základka mohla být mnohem lepší. Ano, 

dala mi pár skvělých kamarádů a několik 

nezapomenutelných zážitků, ale to je tak vše. Co se 

týče třídní party jsme se moc nepovedli. Naše třída 

je rozdělená na několik menších skupin, které, když 

mají spolupracovat, je z toho peklo. Tamti se 

pomlouvají a tamti se uráží, přesně to je náš případ. 

Věřím tomu, že na střední to bude jedině lepší, 

protože horší to snad ani být nemůže. Asi každý 

můj spolužák se těší, až ze základky vypadne. Naše 

třída byla chvílemi vážně utrpení. A abych řekla 

pravdu, nikdo, až na 2 lidi, mi vážně chybět 

nebude. Už od své sedmé třídy se těším, až budu na 

střední, bude všechno jiný, lepší. Škola mi dala i 

vědomosti a občas i smích a radost, ale nic jiného 

mě nenapadá. Proč? Asi proto, že mě mých 9 let na

škole doslova a do písmene úplně zklamalo. Co mi 

škola naopak vzala? Vzala mi hodiny, kdy jsem 

mohla být venku, ale byla jsem v ní zavřená.Vzala 

mi můj volný čas, 

který jsem trávila učením, a kolikrát mi doma 

přivodila problémy. 

Obrala mě o krásný dlouhý spánek a dobrou náladu. 

Vzala mi i tisíce různých zážitků, které jsem právě 

díky ní nezažila. Po pravdě, poslední roky chodím 

do školy otrávená a moje jediná motivace je 

dopolední svačina. Vím, že mi toho základní škola 

spoustu dala, ale kolikrát si myslím, že mi toho 

mnohem víc vzala.  Moje jediné přání je mít na 

střední mnohem lepší partu. Jinak všem na základní 

škole přeju, alespoň o polovinu lepší partu než byla 

ta naše, protože právě s ní tu strávíte dlouhých 

devět let, ale především vám přeju pevné nervy na 

učení a někdy i na ty učitele.

--------------------------------------------------------------

Když se podívám na naší třídu, vidím nejlepší 

přátele. Ale zároveň bych ty lidi vraždila. Koukám 

na ně, všichni mají skloněné hlavy nad touto prací a 

tak doufám, že si konečně uvědomují, že naše léta 

končí. Hodně lidí si tu prošlo změnou, ať už 

k lepšímu nebo naopak. Známe jeden druhého, i 

když se nebavíme navzájem všichni. Vidíte, jak je 

někdo veselý, chce se mu plakat nebo jak se chová 

lhostejně. Po 9ti letech na nich poznáte všechno. 

Nebudu vyzpěvovat o dokonalosti naší třídy, 

protože žádná není. Máme obrovské chyby, ale tím, 

jak se to všichni snažíme společně napravit, 

vznikají nejdokonalejší zážitky a vzpomínky do 

budoucna. S každým z nich jsem si tady prožila 

nějaký ten čas,  buď to trvá do teď, nebo naše 

hodiny odbily. Takže abych to shrnula, děkuju vám 

za společných 9 let, děkuju, že jste mi toho tolik 

dali, ale zároveň i sebrali, a děkuju, že jsem 

všechny mohla poznat natolik, abych si vážila sama 

sebe. Myslím, že můžeme odcházet z této školy se 

vztyčenou hlavou, protože jsme prošli jednou 

z důležitých částí “Školy života“.

--------------------------------------------------------------

Posledních devět let uteklo jako voda, a je čas 

posunout se dál. Dalším krokem je střední škola, 

pro někoho učiliště. Myslím si, že toto rozhodnutí 

bylo pro hodně z nás těžké, ale nic jiného nám ani 

nezbylo, nakonec jsme se rozhodli. Základní škola 

nás naučila spoustu věcí. Všichni si tu našli 

nějakého kamaráda, se kterým neustále trávili čas. 

Z mého pohledu bych řekla, že jsme měli fajn třídu. 

Kolikrát jsme se nemohli vystát, ale vždycky to 

skončilo usmířením pro obě strany. I já si tu našla 

pár kamarádů, za které jsem vděčná, a kteří mi 

zůstanou i po odchodu, přestože se rozejdeme 

svými vlastními cestami. A myslím si, že nejsem 

jediná, kdo potkal kamarády na celý život. Zbývá 

nám posledních pár dní, které bychom  si měli jako 

třída naposledy užít. Posledních pár dní být 

pohromadě a potom se v dobrém rozejít, to je náš 

plán. Tento rok opravdu rychle utekl, ani jsme si 

neuvědomili, že je skoro vše za námi, zkrátka byl 

jiný než ty předchozí. Možná i proto, že už je 

opravdu poslední.



ŽÁCI, KTEŘÍ TO S NÁMI NEVYDRŽELI
Všichni žáci s námi až do konce nezůstali, ale pořád s nimi jsme v kontaktu nebo na ně občas vzpomínáme. 

Pavel Suska odešel na konci 2. třídy do Liberce, aby stíhal hokej. 

Lucie Martinková v 7. třídě nastoupila do dívčí školy v Turnově. Ztratili jsme nejhodnější holku naší třídy.

Martin Mlýnek už s námi do 8. třídy nenastoupil a do teď o něm nikdo neslyšel.

Radek Šorejs se s námi na konci 7. třídy rozloučil a odešel do Liberce. Od té doby je ve třídě nuda a ticho. 

Michal Šorejs nás kvůli osobním problémům v 7. třídě opustil a hrooooooooooooozně nám chybí.

Jan Samuhel v 7. třídě propadl, takže se s ním vídáme i nadále.

HISTORIE TŘÍDNÍCH UČITELŮ

Paní učitelka Kopecká- Právě ona nás naučila základy matematiky a českého jazyka. Vyprávěla nám spousty 

vtipných historek, jen aby nám učení trošku zpříjemnila. Byla naší třídní první dva roky, a myslím si, že právě ty 

byli těmi nejdůležitějšími. Uměla vymyslet spoustu věcí jenom proto, abychom se cítili spokojeni ,a tím vším si 

nás omotala kolem prstu 

Paní učitelka Kuntošová- Byla naši třídní jenom na jeden rok, ale za ten rok nám ukázala, že s lidmi se musí 

vždycky po dobrém, jinak to nedopadne dobře.

Paní učitelka Rucká- Ta to s námi táhne už hodně dlouho! Měla být naši třídní učitelkou jenom na rok, 

maximálně na dva. A jak to dopadlo? Ještě teď je naši třídní učitelkou. Vzala nás na spousty skvělých třídních 

výletů a na další různé akce. Vždycky od nás chtěla, abychom byli zodpovědní a mluvili vždy jen pravdu. Uměla 

nám správně poradit a uměla nás rozesmát. Vždycky věděla, kdy nás má pokárat a kdy naopak ne. Jako třída 

jsme z ní měli, máme a budeme mít asi vždycky respekt.  Měla pro nás pochopení a vždy nám dokázala být 

oporou.  Dokázala nám poradit jak na učitele, jak se chovat ke spolužákům i ostatním. Nikdy jsme nebyli 

vzorní, a ona to věděla, ale brala nás takové, jací jsme. A tímto vším ji  chceme poděkovat za to, jak se k nám 

chovala, za to, jak nám ukázala správnou cestu ,a taky za to, jak výborně šprechtíme anglicky :D

PERLIČKY 9.B

Občas je náš mozek vyčerpán a vyklopíme ze sebe první věc, co nás napadne. Tady je pár hlášek žáků, na které 

jsme si vzpomněli a u kterých jsme se hodně zasmáli.

1) Co znehodnocuje bílkoviny? – Slepice (D. Menclová, chemie)

2) Kde se nachází kyselina mravenčí? – V mravenečníku (D. Menclová, chemie)

3) Kde se nacházejí vaječníky? - A ty má chlap nebo ženská? (M. Matěcha, přírodopis)

4) Vynechejte si dva řádky a pište… - A co mám dělat, když mám sešit bez linek? (A. Sluková, zeměpis)

5) Co to tam děláš za bordel?! – V žaluziích je moucha a já jí pomáhám ven. (L. Svatošová, zeměpis)

6) Protein, nacházející se v bičíku spermií se nazývá Tubulín. – Turbulín ??? (J. Kyksa, chemie)

7) Paní učitelko, jak se čte slovo „USER“? (K.Linková, anglický jazyk)

PERLIČKY UČITELŮ

A jako důkaz, že nejen žáci se občas “přeřeknou‘‘, přidáváme pár hlášek, které naši učitelé často používají.

J. Rulcová: Michala Kováře nazývá Sedlákem a říká o něm, že je chytrý žák.

R. Králová: ,,Tohle máte umět z prvního stupně.“

M. Eichler:  Žáci: ,,Máte opravené písemky?“

           Učitel: ,,Donesu vám je v pondělí.“  

          V pondělí: ,,Donesu vám je ve středu.“

M. Kadlecová: ,,Odložte pisátka.“

D. Kaplanová: ,, Pomůcky nenosíte a nic tady neděláte.“



ANKETA V 7. A 8. TŘÍDĚ
Zeptali jsme se našich následovníků na pár otázek. Odpovídalo kolem 50ti osob, ale byly vybrány jen ty 

nejinteligentnější odpovědi. 

1. Bude vám více chybět 9.A, nebo 9.B ?

35% - 9.B

29% - 9.A

19% - nikdo

17% - obě třídy

2. Co se vám vybaví, když se řekne 9.B?

35% - nic

15% - šílenci, borci

12% - duo Kyksa + Matěcha

8% - Boban (Michal Kovář)

8% - průseráři

4% - kámoši

18% - ostatní

3. Jsme hlučná třída?

72% - ano

28% - ne

4. Kdo se, podle vás, za tu dobu, co jsme 

tady, nejvíc změnil? (vzhledem, povahou)

- J.Kyksa, M. Kovář

- J. Šámalová, M. Matěcha, D. Ručková

- L. Svatošová, Š. Kadavá, K. Linková

5. Co vám bude nejvíc chybět, až 

odejdeme?

62% - nic

18% - všichni lidi

16% - sranda

4% - vaše kecy 

CO O NÁS ŘÍKAJÍ UČITELÉ?

S touto třídou jsem prožila krásných dlouhých 6 let. 

Převzala jsem je ve čtvrté třídě jako malá neviňátka 

a vypouštím do světa človíčky, kteří vyspěli do 

individuálních osobností. Někteří si myslí, že už 

všechno umí, všechno znají a těžce naslouchají 

radám druhých a zkušených… ale ruku na srdce –

v tomto věku jsme my starší byli přesně takoví. 

Několikrát jsem měla možnost poznat vás i z jiné 

stránky, např. na školních výletech i jiných 

mimoškolních akcích a vždy jsem z vás měla jen ty 

nejlepší pocity. Mohla jsem se spolehnout na to, že 

co jsme si domluvili, také splníte. A to je hodně!

Všem přeji úspěšný start v nové životní etapě, samé 

skvělé kamarády a splnění všech přání, která si 

opravdu přejete. A až se po letech sejdete, určitě 

budete mít na co vzpomínat!

Třídní učitelka - Dana Rucká

V 9.B učím třetím rokem matematiku. Společně 

jsme mnohdy obtížně a někdy zlehka zvládali její 

nástrahy. Nikdy jsem nešla do třídy s pocitem-

‘‘budou zlobit,, protože patříte na škole k těm 

nejhodnějším třídám, ale i trochu lenivým. Přeji 

vám všem hodně úspěchů na školách, které jste si 

vybrali.

Ředitelka školy - Dana Kolomazníková

Jací jste? Jste milí, fajn, slušní, někdy i zodpovědní, 

ale dokázali jste být i upovídaní, líní, bez chuti do 

práce. Do vašich hodin jsem chodila ráda, protože 

jste „nesabotovali“, moji práci a v rámci svých 

možností mi pomáhali. Pamatujte! Každý, kdo vám 

lichotí, je vašim nepřítelem. Každý, kdo vás 

kritizuje je vašim učitelem (i v životě).

Radka Králová

Tato třída se mě často snažila odvádět od tématu, 

ale já se urputně bránila a proto jsme nakonec stihli 

vše probrat. Dokázali jste na mé tváři vykouzlit 

úsměv. 

Ivana Drozdová

Myslím si o vás, že jste někdy až moc rozverná, ale 

jinak fajn třída, se kterou se dobře spolupracuje. 

Martina Kadlecová

Třída celkem příjemných, avšak užvaněných 

lenochů, kteří se občas dokážou přemluvit a 

překonat a začnou diskutovat i o tématu, se kterým 

přijde učitel. V hodně slabých chvilkách je to banda 

líná i na to, aby byla líná . Ale přesto musím 

uznat, že mi s vámi bylo příjemně, že jste mě nikdy 

úplně nezklamali. Přeji vám ve škole i potom 

v životě jenom štěstí.

Jitka Johnová



Vojtěch Miller - Gymnázium Jana Palacha (Turnov)

Obor: čtyřleté Gymnázium 

Veronika Opltová - Gymnázium Františka Xavera Šaldy (Liberec)

Obor: čtyřleté Gymnázium 

Dominika Ručková - Střední škola gastronomie a služeb (Liberec)

Obor: Ekonomika a podnikání

  Andrea Sluková- Střední škola gastronomie a služeb (Liberec) 

  Obor: Kadeřnice

Lucie Svatošová - Obchodní Akademie, Hotelová Škola a Střední odborná škola 

(Turnov)

Obor: Cestovní ruch

    

     

     Jarmila Šámalová - Střední škola gastronomie a služeb (Liberec)

  

    Obor: Kosmetička 

           

     

Aleš Vytlačil - Střední škola gastronomie a služeb (Liberec)

        Obor: Ekonomika a podnikání

        

Kateřina Zubková - Střední škola řemesel a služeb (Jablonec nad Nisou)

Obor:  Výroba bižuterie a dekorativních předmětů



Tomáš Daniel - Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti (Liberec)

Obor: Autoelektikář

    Michaela Hujerová - Střední škola zahradnická (Kopidlno)

    Obor: Floristika, architektura zahrad

    

Šárka Kadavá - Gymnázium & SOŠPg Jeronýmova (Liberec)

Obor: čtyřleté gymnázium

   

   Michal Kovář - Střední odborná škola strojní, stavební a dopravní (Liberec)

   Obor: Malíř

Jiří Kyksa - Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti (Liberec)

Obor: Automechanik

   Kateřina Linková - Střední škola uměleckořemeslná a oděvní (Liberec)

   Obor: Fashion design

Michal Matěcha – Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti (Liberec)

Obor: Automechanik

      Dominika Menclová - Gymnázium & SOŠPg Jeronýmova (Liberec)

   Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika 

     




