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Slovo úvodem
Školní rok, který byl náročný nejen pro žáky a učitele, ale i pro všechny rodiče,
se blíží ke konci. Bohužel vzpomínky na tento školní rok budou sice naplněny zážitky
z distanční výuky, ale postrádat budeme ty chvíle, které jsme společně mohli prožít ve
škole. Nejvíce líto je to asi deváté třídě, neboť ta prožila poslední dva roky v nejistotě,
v obavách z přijímacích zkoušek a lítosti, že se svými spolužáky ze základky toho už moc
nezažijí. Přišli o společné výlety, exkurze, akademii a spoustu dalších věcí, již k devítce
patří.
A proto jsem se rozhodla, že poslední číslo časopisu Trhák bude věnováno právě jim
a nejen to… Všechny články, které tentokrát v časopise najdete, vymysleli a napsali sami
deváťáci. Když jsem s tímto nápadem přišla, bála jsem se, že ne všichni budou ochotni
zúčastnit se projektu, jehož náplní je psaní „slohových cvičení“. Překvapili, nebáli se jít
s kůží na trh, psát sami o sobě, zveřejnit své fotografie a za to jim patří můj velký dík.
Jsem na vás pyšná .
Na závěr bych jim chtěla něco vzkázat. Pokusím se být stručná . Věřím, že
všechno zvládnete. Ráda bych vám popřála šťastné vykročení do další důležité etapy
vašeho života. Vzdělání je důležité, ale důležitější je, jací jste lidé, jak se chováte k sobě
a druhým. Snažte se být tou nejlepší verzí sama sebe. Použiji teď slova, které pronesl
Steve Jobs, ale myslím, že se sem hodí. Takže pamatujte:
„Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného.
Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku
cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za
svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno
ostatní je vedlejší.“
(Alena Kaštálková)

Tak to jsou oni, redakční tým .
Omylem spadne paní učitelka do pekla.
Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek,
kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění. V
tom přijde na kontrolu sám Lucifer.
Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: "Ženská, co vy tady děláte, vy patříte
do nebe a tady je peklo!"
"To je peklo?" diví se paní učitelka, "a já myslela, že je velká přestávka!"

Začneme troškou veršování :
Byla jednou jedna škola
a v té naše třída,
v naší třídě lavice,
tam sedíme nejvíce.

První stupeň byl fakt zábava,
i když počty, čtení a psaní,

Učitele rádi máme,

to byla trochu námaha,

ale jen když neučí,

ale přesto všechno krásně jsme si užili,

to je potom sranda s nimi

naši třídu stmelili.

úplně ta největší.
Druhý stupeň už byl horší,
Prezenční či distanční

předstírání nám moc jde,

na tom tolik nesejde,

děláme, že něco chápem,

snažíme se dávat pozor,

přitom vůbec nevíme,

občas to však nevyjde.

o co jde.

Odmalička v téhle škole

Matika je čím dál těžší,

tak si tady žijeme,

začíná to být fakt zlo,

spoustu času trávíme tu

už aby byl konec brzo,

spolu, občas bez sebe.

nebo aby nám to šlo.

Občas tu i spíme,

Za chvíli to končí,

to dospělí trpí,

už se těšíme.

není čemu se divit,

stýskat se nám ale bude,

jsme možná trochu zbrklí.

to už teď víme.

Co nám prozradila třídní…
Jste ráda, že jste nás měla jako naší třídu? Proč?
Myslím si, že každý třídní má svou třídu rád a snaží se, aby v ní
vše fungovalo tak, jak má. A já určitě nejsem výjimka. Je
pravda, že když jsem se vracela z mateřské dovolené, moc
mě nepotěšilo, že bych měla fungovat také jako třídní
učitelka, protože jsem v té chvíli netušila, jak vše
zvládnu. Na druhou stranu, vy jste také určitě nebyli
nadšení z toho, že za třídní dostanete učitelku, o které
jste do té doby neměli ani tušení a nevěděli jste, co od
ní očekávat. Ale myslím, že jsme já i vy byli nakonec mile
překvapeni, vzájemně jsme si dokázali, že se na sebe
můžeme spolehnout a můžeme si důvěřovat. Neobešlo se
to sice bez několika přešlapů, nedorozumění, malérů,
průšvihů či chyb, ale tak to asi má být.

Jak byste popsala dny strávené s námi?
Jako dny plné slovních přestřelek (hlavně s pánskou částí třídy ), smíchu (pochopených
i nepochopených vtipů), ale zároveň patříte mezi třídy, které mi dokázaly, že je baví
angličtina a nemají strach používat cizí jazyk v běžné konverzaci a také jako třída, která
nakonec pochopila vedlejší věty , přestože je tato látka pro život ne příliš užitečná .
A také jste ti, kteří přežili i mé hodiny pracovních činností, dílen, výchovy ke zdraví,
výtvarky a občanky (hudebka nás naštěstí minula, protože tu byste možná nepřežili ).
A samozřejmě jsem si opět ověřila, že puberta je vážná věc a že když jsem přežila týdně
12 hodin ve vaší třídě, tak přežiju úplně všechno…

Kolik let jste na téhle škole učila?
Do téhle školy jsem nastoupila, když jsem byla v pátém
ročníku na vysoké škole a poté jsem zde učila další čtyři
roky, pak jsem byla 5 let doma na mateřské dovolené, od té
doby uplynuly další čtyři roky.

Jaká je Vaše nejoblíbenější knížka?
Patřím mezi knihomoly, takže vybrat si jednu knížku je pro
mne věc přetěžká. Čtu ráda, pokud se mi líbí děj, nezáleží mi
ani na žánru, dalo by se tedy říci, že nejoblíbenější knihu
nemám. Ale ráda se vracím třeba k knihám od Jane
Austenové.

Jaká byla nejlepší věc na distanční výuce? A co vás nejvíce štvalo?
Nejlepší a zároveň nejhorší bylo, že jsem si klidně mohla povídat celou hodinu a nikdo mě
nevyrušoval . Nejvíce mě štvalo, když jsem se musela 45 minut dívat na různobarevná
kolečka, z nichž některá vůbec nereagovala na to, co říkám. Jsem spokojenější, když vám
vidím do tváře, lépe tak poznám, zda mě chápete, nebo ne.

Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět ve škole?
Nejraději jsem měla zeměpis a chemii.

Jste někdy o hodinách nervózní?
Někdy ano, například po prázdninách, když začínám
učit po delší pauze, nebo když dostanu novou třídu a
nevím, co od ní očekávat, anebo pokud mám učit
předmět, o kterém toho moc nevím .

Co děláte ve svém volném čase?
Ráda čtu, chodím na procházky, podívám se na dobrý film, ráda si zajdu s přáteli na dobré
víno, do kina nebo si zatancovat, ale občas upřednostňuji samotu a klid.

Chtěla jste se stát učitelkou už od dětství?
Ne, nechtěla. Vlastně až do třetího ročníku na střední škole jsem všem, kteří mi tvrdili,
že bych mohla být učitelkou, říkala, že ani náhodou. Ale pak jsem si to rozmyslela a
nakonec jsem si přihlášku na pedagogickou fakultu podala a dnes jsem ráda, že jsem se
tak rozhodla.

Jak budete vzpomínat na každého z nás?
To se dozvíte za deset let na školním srazu .

Průřez naší školní docházkou
V roce 2012 jsme nastoupili do první třídy k paní učitelce Baštové, která nás
provázela až do 3. třídy. Naučila nás základy počítání, čtení a psaní.
Od 4. do 5. třídy jsme měli paní učitelku Zelenkovou, která byla velice milá a často
nás brala na zajímavé výlety. Cyklovýlety a výlety za kulturou byly nedílnou součástí našich
posledních dvou let na prvním stupni.
V 6. třídě začal docela frmol. Naší třídní učitelkou na zbytek našich školních let na
základní škole se stala paní učitelka Kaštálková. Museli jsme si zvykat na nové učitele
a jejich metody vyučování.
V polovině našeho 8. ročníku přišla nečekaná doba, doba koronavirová. Neboť
Covid-19 byla nová nemoc, vláda zavedla bezpečnostní opatření pro vypořádání se
s novým virem. Jedním z těchto opatření bylo i zavření škol na dobu neurčitou. Museli
jsme se přizpůsobit době, leč to bylo lehce chaotické, neboť na toto nebyl nikdo připraven.
Distanční výuka byla velice náročná a trvala do konce školního roku.
V září našeho posledního roku jsme do školy nastoupili v běžném režimu. Avšak po
měsíci jsme byli opět nuceni přestoupit na distanční výuku na 4 a půl měsíce. Bylo to pro
nás všechny náročné, ale teď jsme se všichni sešli ve škole. Přestože měsíc a půl není
dlouhá doba, všichni jsme se těšili na naše poslední společně strávené chvíle.

Tohle je naše banda…
Odpověděli jsme Vám na tyto
otázky:
1) Jakou střední školu sis vybral/a
a proč? Byla to jasná volba, nebo
jsi váhal/a?
2) Jaký

jsi

měl/a

pocity

z přijímaček? (Co očekáváš od
své nové školy?)
3) Jak se Ti líbilo u nás ve škole?
Bude se Ti stýskat?
4) Co plánuješ na prázdniny?
5) Co bys vzkázal/a budoucím
deváťákům?

Zdeňka Dufková
Jak by řekla Zdeňka Dufková: Nejlepší
a nejúžasnější člověk na světě.
1. Vybrala jsem si gymnázium v Ledči,
protože ještě nevím, co chci v budoucnu dělat,
a gymnázium mi poskytuje obecné vzdělání.
Byla to jasná volba?
Gymnázium byla jasná volba, jen jsem váhala
nad tím kde.
2. Když jsem dorazila na místo konání
přijímaček, byla jsem nervózní, ale když jsem
začala psát, tak nervozita začala upadat.
Myslím, že se mi docela podařily.:) Od své nové
školy očekávám, že se zde naučím důležité věci,
které bud potřebovat na vysokou školu a do
života.
3. Tady ve škole se mi docela líbilo. Byl tu skvělý kolektiv a mnoho dobrých učitelů. A po
většině z nich se mi bude stýskat.
4. Na prázdniny nemám zatím žádné plány, ale nejspíš budu trávit čas s přáteli.
5. Chtěla bych jim vzkázat, aby se dobře připravovali na přijímačky, protože příprava se
může vyplatit.

Karla Chvalkovská
Jsem Karla Chvalkovská, žákyně 9. třídy. Ve volném čase
ráda maluji a kreslím. Velikou oblibu nacházím také
v knihách.
1.
Vybrala jsem si gymnázium, ale zatím nejsem
rozhodnutá, kam půjdu. Ano, váhala jsem a občas
přemýšlím, jestli byl dobrý nápad dávat přihlášku na
gymnázium.
2.
Mé pocity byly velmi smíšené. Čeština mi přišla
lehká, matika naopak obtížnější.
3.
Ve škole se mi docela líbilo, i když to občas tak
nevypadá. Bude se mi stýskat po mých spolužácích,
které znám spoustu let a s nimiž nás pojí společné zážitky.
4. O prázdninách plánuji asi jít na brigádu a také strávit nějaký čas se svými přáteli, než se
každý rozejdeme jinou cestou.
5. Přeji vám hodně štěstí a zdaru v deváté třídě. Malou radu, kterou bych vám dala
ohledně přijímaček, je zbytečně se nestresovat, ať už před nimi, během nich nebo po nich.
Takže hlavně zachovejte chladnou hlavu, nějak to dopadne.

Veronika Jiranová
Veronika Jiranová, chtěla zůstat anonymně, ale my jí odhalili. 
1. Nejdříve jsem si vybrala učňák ve Vlašimi obor kuchař – číšník, protože mě baví
vařit, ale docela jsem váhala. Ale po dlouhém váhání jsem se rozhodla, že
nastoupím do Vlašimi a budu studovat maturitní obor hotelnictví.
2. Očekávám, že zdokonalím své vaření.
3. Na škole se mi celkem líbilo, byla tu mnohdy sranda a myslím, že se mi bude stýskat.
4. Nejspíš budu trávit čas s kamarády a rodinou.
5. Příštím deváťákům bych chtěla vzkázat, ať si užijou poslední rok tady na škole.

Michaela Krupičková
Ahoj, jmenuju se Míša. Ráda chodím bosa a miluju ležet,
koukat na hvězdy a poslouchat písničky.
1.
Vybrala jsem si Anglické gymnázium v Pardubicích.
Hodně jsem při výběru váhala, ale vždycky bylo tak nějak
jasné, že si zvolím gympl. Jen jsem měla potíže s tím, jaký si
vyberu. Tuto školu jsem si vybrala, protože umožňuje rozvoj
sama sebe a hlavně se zaměřuje na angličtinu (můj oblíbený
předmět). V angličtině se vyučuje většina předmětů a to si
myslím, že je dost důležité a pomůže mi to hodně při zlepšení.
Má také hodně možností vycestovat.
2.
Celkově jsem vůbec nebyla vystresovaná a je to
v pohodě, když ty testy trénujete. Mám z toho dobrý pocit a snad to dobře dopadne, protože
jinak nevím, co budu dělat.
3. Určitě bude divný, až sem v září nepůjdu a neuvidím své kamarády každý den. Mám hodně
skvělých zážitků, na které nikdy nezapomenu, ale upřímně jsem ráda, že už odcházím a těším
se na to, co bude dál. Myslím si, že mi to tady nebude chybět, jelikož byly momenty, kdy jsem
to tady úplně nenáviděla.
4. Plánuju celé léto strávit s kamarády a užít si každý moment naplno. Také se chci zaměřit na
svoje koníčky a budu chodit na brigádu.
5. Vůbec se není čeho bát. Přijímačky jsou úplně v pohodě a každý je zvládne. Hlavně si užijte
poslední rok se svými spolužáky.

Lucie Langrová
Jmenuji se Lucie Langrová, chodím na základní školu do
Dolních Kralovic už téměř devět let. Mám ráda zvířata
a sledování seriálů. Mezi mé oblíbené činnosti patří také
pečení.
1. Vybrala jsem si dvě gymnázia a to v Ledči nad Sázavou
a ve Vlašimi. Ráda bych šla totiž na vysokou školu a kvůli
tomu je gymnázium, myslím, nejlepší volba. Upřímně si do
teď nejsem úplně jistá, na kterou školu bych chtěla víc,
každá má svá pro i proti.
2. Pocity z přijímaček byly fakt špatné. Minimálně ty
první dny. I před nimi jsem se hodně bála, protože
distanční výuka mi v tomhle směru úplně nepomohla… Ale
teď už to nijak neřeším a jen čekám na výsledky, protože
teď už to stejně nemůžu ovlivnit.
3. Tak stýskat se mi bude asi určitě. Jak po spolužácích, tak po některých učitelích, každá třída
jednou odejde a já jsem fakt vděčná za to, jaký jsme si ve třídě vytvořili kolektiv, a doufám,
že i když nebudeme chodit na stejnou školu, tak se budeme dál vídat mimo ni.
4. Tak vzhledem k situaci jaká je, nikdo z nás úplně neví, jaká budou v létě opatření proti
covidu, takže moc velké plány nemám. Jeden týden bych chtěla jet do Prahy na příměstský
beachvolejbalový tábor. Jinak asi budu užívat sluníčka a rodiny.

5. Asi bych jim popřála hodně štěstí, ať už u přijímaček, tak ať mají lepší podmínky na nějaké
výlety a přespávačky, dokud to jde.

František Málek
Měřím 187 cm . Rád chodím chytat ryby a také hraji na hudební nástroje. Mám trošku
tvrdohlavější povahu.
1. Vybral jsem si průmyslovku v Kutné Hoře se zaměřením elektrikáře, byla to pro mě jasná volba.
2. Očekávám, že mě naučí hodně nových věcí, které využiji do budoucna.
3. Určitě se mi tu líbilo, myslím, že tady máme dobrý kolektiv. Stýskat se mi bude, ale hodlám být
co nejvíce s přáteli.
4. O tom jsem zatím nepřemýšlel, ale hodlám být co nejvíce s přáteli.
5. Asi ať nezlobí, i když sranda někdy musí být.

Natálka Malimánková
Jmenuji se Natálie a je mi 15 let. Zajímám se o spiritualitu.
1. Vybrala jsem si Manažerskou akademii v Jihlavě, obor průmyslová ekonomika a management,
nebylo to pro mne tak složité, protože jsem věděla, že bych chtěla studovat obchod a i se tomu
v budoucnu věnovat.
2. Tím, že jsem si hodně věřila, že to napíšu a dostanu se tam, tak jsem z přijímaček nebyla moc
ve stresu, prostě jsem tam přišla s chladnou hlavou, napsala jsem to a jen jsem čekala na
výsledky.
3. Upřímně jsem ráda, že je tohle poslední rok, co jsem tady. Za těch devět let jsem si to tady
hodně užila, ať už s naší třídou nebo s ostatními. Nemyslím si, že se mi bude stýskat, ale budu
ráda vzpomínat.
4. Tak určitě mám v plánu si ho nejvíce užít s kamarády, než budeme každý někde jinde.
5. Budoucím deváťákům bych vzkázala, aby se nestresovali ze školy a hlavně z přijímaček a také,
aby si spolu užili ten poslední rok a měli tu možnost se spolu rozloučit.

Matěj Moravec
Jmenuji se Matěj a bydlím v tom nejlepším městě (=Loket). Rád si užívám života a chodím ven.
1. Moje vybírání střední školy nebylo vůbec lehké a nemohl jsem se rozhodnout, ale nakonec jsem
si vybral Střední průmyslovou školu ve Vlašimi, obor strojní mechanik.
2. Od nové školy očekávám nové kamarády a plno nových zážitků.
3. Na základce se mi líbilo, užil jsem si to tady, ale těším se na střední. Stýskat se mi asi nebude.
4. Plánuji chodit na brigádu a užít si léto s přáteli.
5. A budoucím deváťákům bych vzkázal, ať jsou pohodoví a užijou si tady poslední chvíle.

Adam Nezdara
Jmenuji se Adam Nezdara a jsem z Dolních Kralovic. Je mi 15 let.
1. Vybral jsem si SPŠ Vlašim (technické lyceum), protože je to relativně blízko a je tam od každého
oboru něco.
2. Přijímačky jsem nedělal díky Covidu 19.
3. Do té doby, dokud začali odcházet dobří učitelé, to tu bylo super. Jakoby teď je to taky dobré.
4. Asi se budu učit na SŠ.
5. Hodně štěstí.

Michal Průša

Je mi 15 let a rád jezdím na kole.
1. Vybral jsem si odborné učiliště Vlašim Zámek,
obor kuchař – číšník. Baví mě totiž vařit. Měl jsem
jasno hned.
2. Vzhledem k vybrané škole jsem přijímací
zkoušky nepsal, od své budoucí školy očekávám, že
se naučím dobře vařit a doufám, že budu
spokojený.
3. U nás ve škole se mi líbilo hlavně kvůli tomu,
že to mám kousek domů.
4.

O prázdninách bych chtěl chodit na brigádu,

abych vydělal nějaké peníze.
5. Budoucím deváťákům bych chtěl vzkázat, aby se dostali na školy, které si vyberou a zvládli
přijímací zkoušky.

Ondřej StEwOu Ptáček
Rád hraju fotbal a nemám rád němčinu .
1) Vybral jsem si učební obor rybář v Třeboni, protože mě už odmalička baví vše kolem ryb.
2) Že mě něco nového naučí a budu dělat to, co mě baví.
3) Škola byla docela dobrá. Stýskat se mi nebude.
4) Nechytit koronu .
5) Přežijte přijímačky a užijte si to.

Denisa Tesárková
Jmenuji se Denisa, a už skoro 9 let chodím na základní školu v Dolních Kralovicích.
1. Rozhodla jsem se, že na střední školu bych chtěla do Vlašimi na Obchodní akademii. Jasná volba
to nebyla, trvalo mi delší chvíli se rozhodnout, váhala jsem mezi Obchodní akademii, Policejní
akademií a sociální činností.
2. Pocity po přijímačkách jsou špatné, matika mi přišla těžká.
3. Stýskat se mi určitě bude. Hlavně po mých kamarádech a po některých učitelích.
4. Na prázdniny žádné plány nemám, možná nějaké srazy s kamarády a pak v srpnu pojedu na
tábor.
5. Budoucím
deváťákům přeji,
aby se dostali na
své
vysněné
střední školy, a ať
si užijí devátou
třídu i za nás.

Elena Todorova
Ahoj, jmenuji se Elena, ale kamarádi mi říkají Eli. Pocházím
z Bulharska, ale bydlím v Česku skoro 6 let. Ráda cestuji a
snažím se užívat si život, jak nejlépe to umím.

1. Vybrala jsem si Anglicko-české gymnázium AMAZON
v Praze, protože si tam mohu zlepšit angličtinu a posunout
se zase o něco výš. Na této škole mi také mohou umožnit
získat stipendium na americké univerzitě v Cambridge a to
je můj sen.
2. Přijímačky za mě byly v pohodě, jelikož škola měla
vlastní přijímačky, tak si myslím, že to dopadlo velmi dobře.
3. Na to, že jsem do této školy chodila jenom 3 roky, tak
jsem tu poznala nové lidi a časem se stali mými kamarády,
což mi o hodně zlepšilo můj život. Bude se mi stýskat po naší paní učitelce Kaštálkové, díky ní
mám tu možnost dostat se na střední školu, jelikož nás naučila hodně věcí a pomohla nám,
s čímkoli jsme potřebovali.
4. Jelikož tohle léto bude poslední s naší třídou, plánujeme chodit ven, na výlety a užijeme si naše
poslední momenty co nejvíc. Chceme si užívat, dokud můžeme…
5. Budoucím deváťákům chci říct, ať se přijímaček nebojí a ať zachovají klid. Věřím, že se na ty
vaše budoucí školy dostanete.

Matěj Tulach
Rád jezdím na motorce a hraji fotbal.
1. Vybral jsem si učební obor Opravář zemědělských strojů ve Vlašimi na Kostelíku. Rád
opravuji různé stroje, tak doufám, že mě to bude bavit. Sice jsem nejdříve chtěl jít do
Pelhřimova na automechanika, ale obor, který jsem si vybral, bohužel neotevřeli, tak jsem
musel hledat náhradní variantu.
2. Přijímačky jsem nedělal, naštěstí. Od nové školy očekávám, že se naučím něco nového.
3. Až do 3. třídy to bylo skvělé, pak už moc ne .
4. Chtěl bych si koupit novou motorku.
5. Užijte si poslední rok.

Lukáš Tůma
Je mi 15 let, nejraději mám ve škole chemii a tělocvik. Nesnáším němčinu a matematiku. Rád
chodím ven a poslouchám hudbu.
1) Vybral jsem si obor stavebnictví ve školách v Praze a Kolíně. Zatím čekám na výsledky…
2) Přijímačky (obzvlášť z matematiky) byly těžké, ale ne nevyřešitelné.
3) U nás ve škole se mi líbilo, hlavně do 7. třídy, pak přišel COVID a připravil nás o většinu
akcí.
4) Zatím nevím, co budu dělat. Na léto plánuji nejspíš výlety po ČR, pokud to situace
dovolí, rád bych se podíval k moři.
5) Hodně štěstí!

Adam Urbánek
Je mi 15 let, rád truhlařím a jezdím na kole.
1. Vybral jsem si školu v Pelhřimově, kde budu studovat obor elektrikář. Při výběru jsem neváhal
ani chvilku.
2. Přijímačky mě naštěstí minuly, takže pohoda, žádný stres .
3. Ve škole se mi líbilo, nejvíce asi přestávky a hodiny tělocviku .
4. O prázdninách plánuji brigádu a výlety.

5.

Zvládněte přijímačky a mnoho úspěchů všem.

Elen Vošická
Jsem Elen Vošická, žákyně 9. třídy. Ráda se věnuji dějinám a hře na altovou flétnu.
1. Vybrala jsem si gymnázium v Ledči nad Sázavou, protože plánuji jít na vysokou školu. Vybrala
jsem si podle dostupnosti a dopravního spojení.
2. Pocity jsem měla různé, ale myslím, že vše dobře dopadne. Od nové školy očekávám rozvíjení
svých vědomostí.
3. Ráda sem chodím a vždy se sem těším. Bude se mi stýskat po učitelích a spolužácích.
4. Plánuji chodit na brigádu, jet s rodiči na dovolenou a letní tábor.
5. Zvládnete všechno, i když si někdy myslíte, že ne. Hlavně se nevzdávejte.

Jan Zíka
Měřím 182 cm . Jsem sportovně založený a hraji na hudební nástroje. Mám tišší povahu.
1. Vybral jsem si gymnázium v Ledči nad Sázavou, byla to pro mě jasná volba, protože po maturitě
bych chtěl jít studovat právnickou fakultu v Praze.
2. Přijímačky byly těžké hlavně z matematiky, ale z češtiny to také lehké nebylo. Od své nové školy
očekávám, že mě dokáží připravit na maturitu a na následující studium.
3. Určitě se mi tu líbilo, myslím, že jsme měli skvělou třídu, ale už se těším na nové prostředí
a spolužáky.
4. O prázdninách si chci užívat léta, trávit hodně času s přáteli, ale hlavně bych chtěl naběhat více
jak 400 km.
5. Budoucím deváťákům bych vzkázal, ať jsou hodní na učitele, ať se dostanou na školu, na kterou
chtějí, ale snad budou mít štěstí strávit devátou třídu ve škole a né jak my za počítačem.

8.
třída

„Neměj strach z loučení.
Rozloučení je nezbytné k tomu,
abyste se mohli znovu setkat.
A nové setkání,
po chvílích, nebo celých životech,
je jisté pro ty,
kdo jsou přátelé.“
(Richard Bach)

Zeptali jsme se našich učitelů…
Pan učitel Kovský
1) Jak budete vzpomínat na naši třídu?
Přeji vám, aby se vám splnilo všechno, co si přejete a abyste tou
střední propluli bez ztráty kytičky.

2) Jak jsme obstáli v distanční výuce?
No bylo to občas opravdu vzrušující. Kamery nám opravdu
„fungovaly“…, ale já si myslím, že umíte táhnout za jeden provaz,
takže si myslím, že jste obstáli.

3) Co byste nám popřál do dalších let?
Určitě hodně zdraví a hodně trpělivosti vším, s rodiči, učiteli, hodně sil, hodně zdravého
rozumu, a abyste se k nám rádi vraceli a přišli se na nás podívat.

Paní učitelka Poláková
1) Jak budete vzpomínat na naši třídu?
Budu vzpomínat spíše na učitele, kteří se v té třídě objevovali.
Jinak jsem tuhle třídu neměla možnost moc poznat, takže mne
to i docela mrzí, protože si myslím, že bychom měli hezké
hodiny.

2) Jak jsme obstáli v distanční výuce?
No, protože jsme se měli taky celkem málo, tak bych řekla, že
to šlo a ty testy vypadají taky dobře, takže za mě přírodopis
dobrý .

3) Co byste nám popřála do dalších let?
Aby se vám líbilo na nových školách, abyste si našli dobrou
práci, která se vám bude líbit a bude vás bavit. Abyste si našli
spoustu nových kamarádů a aby vám ty školy nezavřeli,
protože pak se kamarádi hledají špatně.

Pan učitel Mazanec
1) Jak budete vzpomínat na naši třídu?
Myslím, že jste dobrá parta, ale neměl jsem vás, občas máte spory, ale jste fajn.

2) Co byste nám popřál do dalších let?
Přál bych vám hodně naděje, abyste se nevzdávali při překonávání překážek a abyste dokázali
mít dobré rodiny.

Paní učitelka Pešková
1. Jak budete vzpomínat na naši třídu?
Budu ráda vzpomínat, protože se s vámi dobře
spolupracovalo a byli jste fajn kolektiv.

2. Jak jsme obstáli v distanční výuce?
Někteří pracovali a snažili se, někteří na to kašlali.

3. Co byste nám popřáli do dalších let?
Hodně štěstí, aby se vám na škole líbilo a našli jste práci,
která vás bude bavit.

Paní učitelka Dvořáková
1. Jak budete vzpomínat na naši třídu?
Domnívám se, že na některé jedince budu vzpomínat do konce života. Některé vaše výroky
byly nezapomenutelné a neopakovatelné.

2. Jak jsme obstáli v distanční výuce?
V distanční výuce jste obstáli na dvojku, komunikace s vámi v mnoha případech vázla, často
jsem si povídala sama se sebou.

3. Co byste nám popřála do dalších let?
Popřála bych vám hlavně hodně zdraví, úspěchu při dalším studiu a osobním životě.

Paní učitelka Šaňková
1. Jak budete vzpomínat na naši třídu?
Na vaši třídu budu vzpomínat v dobrém.

2. Jak jsme obstáli v distanční výuce?
Jak kdy a jak kdo.

3. Co byste nám popřála do dalších let?
Přeji vám, abyste v budoucnu našli takovou práci,
která vás bude bavit, ale zároveň vás uživí.

Paní učitelka Baštová
1. Jak budete vzpomínat na naši třídu?
Byli jste jedna z nejlepších tříd, prima kamarádi, drželi jste vždy při sobě. Jsem ráda, že jsem
měla to štěstí být vaší třídní učitelkou.

2. Co byste nám popřála do dalších let?
Hodně zdraví, a to je nejdůležitější, štěstí a úspěchu v dalším studiu a osobním životě.

„Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý,
kdo mne kritizuje, je mým učitelem.“
(čínské přísloví)

Deváťáci zkoušeli psát ve skupinách proslov, jelikož se jim povedly,
rozhodla jsme se, že jich sem umístím víc a jeden si necháme na oficiální rozloučení
30. června, protože to bude asi jediná příležitost, kde budeme moci nějaký proslov
pronést . Deváťáci, máte slovo….
Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, milí spolužáci.
Na tento den čekáme už devět let. Za tuto dobu jsme si prožili spoustu
momentů, na které budeme odteď už jen vzpomínat. Na to, co se nám podařilo, co
jsme vyvedli, na kamarádství, na společné průšvihy, na Vás učitelé, ke kterým jsme
se občas nechovali úplně nejlépe, protože jsme si neuvědomovali, že to s námi
myslíte dobře a že nechcete, aby pro nás byla škola utrpením.
Zvláštní poděkování patří našim třídním učitelkám, které si s námi musely
projít hodně a neskutečně moc si toho vážíme. I přesto, že jsme se někdy chovali
jako zvířata, jste se podíleli na naší výchově a stali se z nás uvědomělí lidé, tedy
z většiny z nás.
Děkujeme za pomoc při přípravě na přijímací zkoušky, to díky vám jsme se
dostali na naše vysněné školy, bez vás bychom to nezvládli. Dost nás mrzí, že jsme
museli trávit naše poslední momenty na této škole doma a že jsme nemohli vyrazit
na různé výlety se třídou. Samozřejmě jsme během distanční výuky získali spoustu
zkušeností jako například, jak dělat více věcí najednou (např. vařit a spát ).
Konečně si všichni můžeme říct, že jsme to dokázali a ukončili jsme základní
školu. Naše cesty se brzy rozdělí a už se třeba nikdy nesetkáme, proto doufáme,
že na nás budete vzpomínat s radostí a úsměvem na tváři. Děkujeme vám za
nádherných devět let.
Loučí se s vámi žáci devátého ročníku…

Milé paní učitelky a milí páni učitelé,
Ještě než se rozloučíme, rádi bychom s vámi zavzpomínali na to, co vše jsme
na této škole zažili. Na prvním stupni, od první do třetí třídy, jsme měli za třídní
učitelku paní učitelku Baštovou. Naučili jsme se ty nejzákladnější věci – číst, psát
a počítat. Ve třetí třídě jsme poznali první cizí jazyk, angličtinu. Tak jsme poprvé
jeli na plavání do Pelhřimova. Myslíme, že na paní učitelku Baštovou nikdy
nezapomeneme .
Ve čtvrté třídě jsme nevěděli, jakou budeme mít paní učitelku, protože
přišla na naši školu až po prázdninách. Ale všichni jsme byli překvapení. Protože
naše nová třídní paní učitelka Zelenková s námi jezdila skoro každý měsíc na výlety
a byla na nás moc hodná. Máme s ní spoustu krásných zážitků, buď z cyklovýletů,
anebo z výletů, při kterých jsme vyjížděli za českou historií.
Na druhý stupeň jsme se trochu báli, protože jsme se báli nového prostředí
a stylu učení. Ale nakonec strach vystřídala radost, naše nová třídní paní učitelka
Kaštálková na nás byla moc hodná a my byli šťastní, protože už potřetí jsme měli
dobrou učitelku. Paní učitelka Kaštálková se nás při každém průšvihu zastala, i když
si občas kvůli tomu mohla zadělat na problémy, stále stála za námi.
Ačkoliv nám koronavirus nedovolil druhé pololetí osmé třídy a skoro celou
devátou třídu chodit do školy, tak stále máme ve třídě dobré vztahy. Teď ale před
námi stála velká zkouška a to dostat se na střední školu, kterou jsme si vybrali.
Teď už ale odcházíme a chtěli bychom poděkovat všem učitelkám a učitelům
za to, co nás naučili hlavně za to, že nám dopřáli krásných devět let na základní
škole. Všem Vám moc děkujeme.

Smuteční (pohřební) proslov ke konci deváté třídy 
Vážení rodiče, učitelé a milí spolužáci,
Jsme zde proto, abychom ukončili devět let, které jsme tady, na základní
škole, prožili. Dnes je totiž pro nás, žáky deváté třídy, velmi významný den.

Den, při kterém si mnozí z nás možná uvědomí, že něco končí a něco zase
začíná. Že už nikdy nebudeme ta třída, jež se zde před dlouhými devíti lety
sešla. Vzpomínáme na ten den, kdy jsme se všichni potkali v jedné třídě. Je
hodně rozdílné chodit do první a deváté třídy. V první třídě jsme byli všichni
nejistí, co se s námi bude dít dalších devět let. Teď bychom tady nejraději
všichni zůstali a nerozcházeli se. Víme, že nám bude moc smutno, jak po
našich spolužácích, tak po učitelích. Nezapomeneme na školní výlety, exkurze,
cyklovýlety a jiné další akce, které jsme si vždy náramně užili. Myslíme, že
srandu si musí každý dělat sám, a to jsme my vždy zvládli. Také nemůžeme
zapomenout na hlášky a vtípky, které se mezi námi vyskytovaly každou chvíli.
V naší třídě jsme se dokázali zasmát sami sobě a nikdo se přitom neurážel.
Dokonce i naši učitelé kolikrát vyslovili takové hlášky, že se nešlo nesmát.
Nikdy nikdo nebude vědět, co jsme, jako třída, zažili. Po celých těch
devět let jsme si na sebe hodně zvykli, dali jsme si přezdívky a bude těžké si
odvyknout. Vždy jsme při sobě stáli a nikdy na sebe nezapomeneme. Doufáme,
že se po naší škole neprocházíme naposledy. Takže naše milá základní školo,
děkujeme Ti za to, co jsi pro nás udělala a zase někdy nashledanou…

Děkujeme všem učitelům i učitelkám za to, že nás toho tolik naučili.
Děkujeme kuchařkám, že nám devět let dávali dobré jídlo a nenechali se zviklat
našimi zhýčkanými chuťovými pohárky.
Devět let uplynulo jako voda, je konec školního roku a za pár měsíců se
každý odebere svou cestou vstříc novým zkušenostem a zážitkům.
V první třídě jsme se naučili číst, psát a počítat, teď počítáme rovnice
a lomené výrazy. V matematice jsme čísla vyměnili za písmena a v češtině
psaní písmen za větný rozbor.

S příchodem na druhý stupeň přestala legrace. Všechno učivo bylo
několikrát těžší. V březnu 2020 nás přepadla korona a my jsme najeli na
distanční výuku. Ze 14 dnů se nakonec vyklubaly tři měsíce a nakonec se
povedlo i nemožné, začali jsme se těšit do školy. Za celou epidemii jsme doma
strávili většinu času a jen malou část ve škole. Korona nás zkrátka donutila
těšit se do školy. Kvůli koroně jsme nemohli jet ani na žádné výlety, které nás
vždycky hodně bavily.

Za těch necelých osm let jsme jich stihli nespočet

a všichni na ně máme skvělé vzpomínky.
Pak přišla devátá třída a začalo nám téct do bot. Přišla otázka, kam po
základce. Většina z nás ještě nebyla rozhodnutá, někteří se rozhodli pro
gymnázium, další pro střední školy nebo učiliště. Všichni jsme se dostali na
svou vysněnou školu, pokud má někdo ještě nějaké pochybnosti, tak čas je
určitě vyřeší.
Už za několik týdnů se naše cesty rozejdou, ale víme, že na sebe nikdy
nezapomeneme.

Vaše 9. třída.

