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Poslední slova letošních deváťáků    

 
Je konec školního roku a já přemýšlím za celou naši třídu, abych napsala něco 

inteligentního. 

Je to neuvěřitelné, ale už je to 9 let, a přesto je to stále jako včera, kdy naše 

malé nožičky překročily práh této školy a my zasedli do lavic.  

V první třídě se většina z nás naučila základům počítání, psaní a čtení. Ještě 

jednou musím zdůraznit, že většina, protože někteří s těmito základními věcmi 

zápasí dodnes. Ale všichni jsme vděční p.uč. Vlčkové, která z nás jako první 

sňala roucho nevědomosti. A pak už to šlo ráz na ráz. S postupem času se z nás, 

maminčiných mazánků, stal docela dobrý kolektiv.  

Za těch devět let jsme dokázali naštvat každého z učitelského sboru i ze 

správních zaměstnanců. 

Ale jinak to s dětmi přeci ani nejde. Kromě toho naštvání jsme ale většinu času 

strávili v pohodě, v radosti a s úsměvem na tváři. Prožili jsme devět 

nezapomenutelných let a teď se rozprchneme každý jinam. Odejdeme, ale se 

spoustou vzpomínek a s vědomostmi, za které vděčíme všem našim učitelům. 

Plně si uvědomujeme, že jste to s námi neměli lehké. Proto bych chtěla za celou 

naši třídu poděkovat Vám, milé paní učitelky a také Vám, milí páni učitelé, za 

Vaši trpělivost, s jakou jste nás celá ta léta vedli. 

Ale největší DÍKY patří vám, milá paní učitelko Hronová. Z celého srdce vám 

děkujeme za to, že jste vždy stála za námi a i přes naše držkování a odmlouvání 

jste nad námi nezlomila hůl a dokázala jste z nás „ inteligentů“ něco vyždímat.  

         Pro mnohé z nás bude těžké se rozloučit, ale pamatujeme si, že něco 

krásného končí, aby mohlo něco ještě krásnějšího začít. 

         Loučí se s Vámi kolektiv teenageru, kteří poznávali, získávali, třídili a 

postupně skládali morální hodnoty, na kterých chtějí – a to i díky vám – postavit 

svůj spravedlivý život. 

 
                                                                                                                                                                                                                      

Kristýna Pruknerová a všichni její spolužáci. 

 



Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat 

šťastnou. 

 Moji kamarádi (Anet, Kačka, Honza, Kika, Ivet) 

 Pěkné počasí 

 Moje rodina i rodina 

 Výlet s kamarády 

 Pořádný úsměv 

 

Kdy je člověk podle mě 

nejdokonalejší. 
Žádný člověk není dokonalý, ale podle mě se k té dokonalosti blíží, když se 

pořádně od srdce usměje. 

Jak vnímám své mládí. 

Mládí vnímám jako možnosti se pobavit s kamarády, užít si života a škol, na které 

v budoucnu půjdu. Ale člověk je mladý jen krátce. Mládí vždycky uteče jako voda 

a nikdo s tím nic nemůže udělat.  

Jaké domovní znamení bych si dala 

na dveře svého domu. 

 U nás je každý vítán. 

Myslím si také, že vychovat dítě je 

ten největší a nejtěžší problém, 

který je člověku možno udělit.  

Protože výchova dítěte je tak těžká „práce“. Udělat dítě, to jo, ale vychovat ho, to 

už je trochu těžší , že? Málokterý člověk vychová dítě až do plnoletosti. Někdy  

rodič dá své dítě do babyboxu, nebo do popelnice, někdy jde do obchodu pro 

rohlíky a už se nevrátí. Je hodně způsobů , jak opustit dítě, ale jen jeden způsob 

jak je správně vychovat.                                             

                                                                                                        Peťa Pučánová 9. třída 

 



 

Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat 

šťastnou. 

 Jsem holka, takže jídlo… 

 Můj kocourek(myslím zvíře)  

 Kamarádi.. (Peťa, Káč, Honzík, Ivet) 

 The Vampire Diaries – seriál, který bych dokázala sledovat pořád! 

 P.uč. Hornová – Ten její úsměv je k nezaplacení.  

                    Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 

 

Každý člověk je jedinečný a dokonalý něčím jiným. Podle mě je člověk dokonalý, když se  směje 

 ( a to hodně). 

 Jak vnímám své mládí. 

Každý po mně chce, abych byla dokonalá, vynikala ve sportu, ale i ve škole. Nemluvila sprostě, ale 

každému to někdy ujede. 

Abych byla slušná..  Já jsem slušná..  Nikde nekouřím, nefetuju, nepiju alkohol.. 

To, že jsem venku s kamarády a smějeme se na celý Pustiměř neznamená, že jsme opilé a sfetované. 

Myslím si také, že vychovat dítě je 

ten největší a nejtěžší problém, 

který je člověku možno udělit.  

No některé věci asi jsou těžké. 

Např. rozhodnout se, co je pro dítě nejlepší. 

Ale je blbost mu něco zakázat a hned potom co začne brečet a vztekat se mu dovolit všechno co chce. 

 

                                                                                                                                               Anet Málková 9.třída 

 

 

 

 



 

Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat 

šťastnou. 

Hudba, kreslení, upřímný smích lidí,které mám ráda, zvířata, Demi Lovato 

Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 

Neexistuje pro mě dokonalý člověk. Pokud je pro mě někdo dokonalý, pak je to anděl a těch tu na 

zemi taky pár chodí. 

Jak vnímám své mládí. 

Každému je tolik, na kolik se cítí a já se cítím občas na 5, občas na 30 a někdy i na 80. 

Jaké domovní znamení bych si dala 

na dveře svého domu. 

Home sweet home 

Myslím si také, že vychovat dítě je ten 

největší a nejtěžší problém, který je člověku 

možno udělit 

To si nemyslím. Dítě a jeho výchova by se nemělo brát jako problém.. 

 

                                                                                                                                      Monča Kasperová 9. třída 

 

 

 

 

 

 



 

 

Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat 

šťastnou. 

Fajn lidi, hudba, postel, jídlo a jídlo 

Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 

Nikdy 

Jak vnímám své mládí. 

„Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu 

umíráním,“ 

                                                                                                                                             Erich Maria Remague 

Jaké domovní znamení bych si dala 

na dveře svého domu. 

Nemám dům 

Myslím si také, že vychovat dítě je ten 

největší a nejtěžší problém, který je člověku 

možno udělit 

 

Mě je jedno, co si myslíte. 

Verča Špicová 9. třída 

 

 

 

 



Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat 

šťastnou. 

 

Když mě někdo pozve ven, když se mi konečně něco povede, když dojdu domů a je dobrý oběd, když 

doběhnu o pár metrů dál, když se mi daří ve škole 

Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 
Nikdo není dokonalý. 

Jak vnímám své mládí. 

Docela nuda, ale super. 

Myslím si také, že vychovat dítě je 

ten největší a nejtěžší problém, 

který je člověku možno udělit. 

 

Když se podívám na ty malý sráče v 5. Třídě to asi je ale taky za to může jejich prostředí a jak je 

všichni chrání a rozmazlují. 

Jan Koudelka 9. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat 

šťastnou. 

 

Jsem šťastná, když dostanu jedničku nebo se dozvím dobrou zprávu. 

Potom mě dokáže rozveselit hezké počasí a když se bavím se svými kamarády. 

Dále když jedeme někam na výlet a já poznávám nová města, prostředí, krajiny a zvyky. 

Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 
 

Myslím, že žádný člověk není dokonalý a žádné měřítko dokonalosti neexistuje. 

Každý je svým způsobem jedinečný a originální. 

Jak vnímám své mládí. 

Snažím si ho užívat a nemyslet na to, co bude. 

Myslím si také, že vychovat dítě je ten 

největší a nejtěžší problém, který je člověku 

možno udělit 

Ne. Podle mě je to zábava, protože kdo nechce, tak si to dítě přece nepořizuje je to radost a potěšení. 

Sice je s ním někdy práce, ale určitě to není problém. 

Kája Lankašová 9. Třída 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat 

šťastnou. 

 

Když mám dům celý pro sebe, a pustím si muziku. 

Když jsem se svými spolužáky a smějeme se. 

Když se mi daří-(třeba dobré známky, stihnu autobus atd.) 

Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 
Podle mě člověk nemůže být dokonalý, může být chytrý, hezký, ale vždy bude mít Achilovu patu. 

Jak vnímám své mládí. 

Své mládí můžeme brát jako třeba jen prosté dospívání, myslím si ale, že je to právě období vývinu, 

období, kdy máš na vše čas. Je to krásné ale i bouřlivé období. 

Myslím si také, že vychovat dítě je ten 

největší a nejtěžší problém, který je člověku 

možno udělit 

 

Ne! Problém vychovat dítě fakt není! 

Vychovat dítě, starat se o něj je velmi hezká věc i když jsou s nimi občas problémy, neposlouchá, ale 

to k tomu patří. Toto je zážitek na celý život. 

Lukáš Zukal 9.Třída 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat 

šťastnou. 

Výlet do Španělska, výhra v loterii, návštěva ze Španělska, postup do goldu a holky. 

 

Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 
Dokonalé je to, že nikdo není stejný. 

Jak vnímám své mládí. 

Vnímám ho dobře. 

Myslím si také, že vychovat dítě je ten 

největší a nejtěžší problém, který je člověku 

možno udělit 

Řekl bych, že jo, ještě jsem žádné nevychoval. 

Ale rodina je největší radost života takže se to vyvažuje. 

Navíc děti budou pracovat pro náš důchod pokud se ho dožijeme. 

 

Alberto Martinéz Puche 9. Třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat 

šťastnou. 

No, když jsou lidé v pohodě, je s nimi sranda a jsem s nimi šťastný, berou mě jako bráchu. 

 

Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 

Když je v pohodě. Je s námi venku, nedělá podrazy dáme si pivo atd… 

Jak vnímám své mládí. 

Já své mládí vnímám divně, býval jsem hodnej a teď je ze mě vandal. 

Začal jsem kouřit a měním se k horšímu. 

                                                                                               Josef Janota 9. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat šťastnou. 
Ragross, když trollí Pipina. Když mi někdo koupí čokoládu. 

Když můžu celou hodinu v klidu spát. Když je pátek. 

Když konečně odejdu ze školy. 

 

Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 
Když mě neotravuje, je v pohodě a je s ním sranda. 

 

Jak vnímám své mládí. 

Omezeně, můžu se pořád flákat( jen doma  ) 

 

 

Jaké domovní znamení bych si dala 

na dveře svého domu. 

RIP in pepperonis/Kappa/420 

 

Myslím si také, že vychovat dítě je ten největší a 

nejtěžší problém, který je člověku možno udělit. 

Myslím si, že je to těžké, ale ne nemožné. Ale každý má jinou trpělivost… 

 

                                                                                                                 Marie Koleničová 9. Třída 

 

 



Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat šťastnou. 

Největší radost mi dělá moje rodina. Nejšťastněji  se cítím, když se moji rodiče usmějí a řeknou, že 

jsou rádi, že mají mě ostatní moje sourozence. 

Dále mi dělají radost kamarádky z Drysic a meine Anetka Málková :* Vždycky s ní se směju, brečím a 

zpívám. Jsem ráda, že jsem s ní mohla chodit 9 let do třídy..  

                 Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 

Podle mě je člověk dokonalý tehdy, když má mozek na svém místě a je sám sebou, na nic si nehraje, 

udrží tajemství a dokáže pomoct. 

Pak je člověk „dokonalý“ 

Jak vnímám své mládí. 

Své mládí považuji zatím za úspěšné. Užívám si, jak nejlépe dovedu, zkouším nové věci a mnoho jich 

zkusit chci a určo zkusím.!!!! Nestěžuji si, že bych chtěla vrátit do svých 10 let a změnit něco. 

Jaké domovní znamení bych si dala na dveře 

Mé znamení chci, aby bylo „ zameť si nejdřív před svým prahem a pak mluv o mně.!“ 

Dost to mnohé vysvětluje. 

 

Myslím si také, že vychovat dítě je ten největší a 

nejtěžší problém, který je člověku možno udělit. 

Vychovat dítě mi půjde, že není vůbec lehké a zvlášť v dnešní době!!! Je to dost velká zodpovědnost a 

říká se, že naše dítě je obrázek rodičů. V dnešní době vychovat dítě je, abys měl dostatek tolerance, 

abys z batolete dokázal udělat hodného a moudrého dospělého a ne psychoše či alkoholika. 

 

                                                                                                                                             Ivet Hájková 9. Třída 

 
 



 

 

 

Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat šťastnou. 
 

Rodina, zvířátka, kámoši. Tyhle věci mě vždy dokázali rozveselit a dokázat mi, že vždy je krásně a není 

tak zle. 

             Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 

Člověk je dokonalý, když je sám sebou. Když se nepřetvařuje a na nic si nehraje. 

Když je veselý a střelený. Ne když je naštvaný. 

                          Jak vnímám své mládí. 

Své mládí vnímám jako část života, která jednou pomine a už se nevrátí. 

Jaké domovní znamení bych si dala na dveře svého domu. 

Pozor hodný, ale velmi dotěrný pes. 

Myslím si také, že vychovat dítě je ten největší a 

nejtěžší problém, který je člověku možno udělit. 

Vychovat dítě je nejtěžší věc, co za celý život můžeme udělat. 

Podle toho, jak své dítě vychováme, tak taková bude další a další generace. Když ho vychováme 

slušně, tak bude i celá generace. Když jako hajzla, tak tu dlouho nebudeme. 

                                                                                                                                         Káč Brokešová 9. Třída 



 

 

 

 

Napiš 5 věcí, které tě dokážou udělat šťastnou. 
 

Rodina, kamarádi, počítač, fotbal, tenis. 

Kdy je člověk podle mě nejdokonalejší. 

Je dokonalý, když je hezký, chytrý, hodný, poslouchá a není namyšlený. 

 

Jak vnímám své mládí. 

Normálně. Budu na to vzpomínat. 

 

Jaké domovní znamení bych si dala na dveře svého 

domu. 

Tady vládnu já. 

 

Myslím si také, že vychovat dítě je ten největší a 

nejtěžší problém, který je člověku možno udělit. 

Stačí, když bude poskočný a hodný. 

                                                                                                                    Roman Brandýs 9.třída 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co si o nás myslí osmáci? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Petra Pučánová 

 

 

Vzpomínám na školku.. Od té doby jsi se hodně změnila, ale pořád 

jsi hodná a v pohodě. Krejčiříková  

Jsi hodná, milá a vtipná. Kačka D. 

Moc se spolu nebavíme, ale myslím, že jsi milá a vtipná. Drmolová 

Myslím, že jsi moc fajn! Zkus se více projevovat a neschovávej svou 

úžasnou povahu za něčí jinou! Přibylová 

 

 



 

 

 

Roman Brandýs  

 

 

I když tě znám jen z vyprávění, vypadáš v pohodě. Přibylová 

Ať si na nové škole najdeš hodně kamarádů a ať se ti daří. Drmolová 

Sice jsem tě nikdy neslyšela promluvit, ani nějak naznačit cokoli, ale 

určitě budeš hrozně fajn. Krejčiříková 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Kateřina Brokešová 

 
Jsi strašně fajn holka, je s tebou sranda. Nejlepší škola v přírodě. 

Drmolová 

Super holka do nepohody. Zourková 

Škola v přírodě, byla tam s tebou sranda.  Šajdlerová 

Jsi vážně super! Neboj se projevit! Ukaž světu tvoji pravou povahu! 

Přibylová 

Máš pěkného pejska, seš fajn. Jenáčková 

Jsi strašně fajn kdybys se nesnažila přetvařovat. Krejčiříková  

 

 



 

 

Iveta Hájková 

 
Je s tebou fakt sranda. Supr pracáky s tebou. Drmolová 

Jsi úžasná a moc ti za všechno děkuju.! Zůstaň taková jaká jsi. Budeš 

mi tu moc chybět. 

Bez tebe budou hodiny TV nuda Mám tě moc ráda. Přibylová 

Jsi super, vtipná a umíš vymýšlet různý kraviny. Jsi fajn. Kačka D. 

Myslím, že se v životě neztratíš a určitě se s tebou nikdo nikdy 

nebude nudit. Krejčiříková 

 

 



 

 

Patrik Vojáček 

 
Seš v poho kluk!! Barátová. 

Nebavíme se, ale určitě jsi fajn. Krejčiříková 

Máš úžasný sourozence! Takže i ty musíš být v pohodě. Přibylová 

Jsi v pohodě, vtipný a moc fajn . Kačka D. 

Zajímalo by mě jak dlouho tu flexu budeš ještě nosit. Šajdlerová 

 

 

 

 



 

 

Kristýna Pruknerová 

 
Jsi fajn . Není s tebou nuda, ale bude tu, protože odcházíš. 

Zourková 

Nejsi tak špatná, je s tebou sranda :* a budeš mi chybět. Šich 

Krišpíne… Jsi takovej retard, že se nemáš šanci ztratit… Jsi strašně fajn 

a mám tě ráda!! Doufám, že svůj život prožiješ přesně tak jak si 

přeješ. Krejčiříková 

Kiki…. Jsi fakt super a jsi vtipná a vymýšlí děsný kraviny. Kačka D. 

 

 

 



 

 

Marcela Ďuráčová 

 
Mací… ty jsi takový ten typ, člověka, kterému vždycky všude otevřou 

dveře dokořán a s radostí ho příjmou mezi sebe. Mám s tebou tolik 

krásných vzpomínek, které mě budou provázet celým životem, děkuji 

ti za ně a za všechno. Mám tě ráda a vždycky ti budu ve všem držet 

palce. Krejčiříková 

 

 

 

 

 

 



 

Jan Koudelka 

 
Nevím, jestli jsme se spolu někdy bavili, ale potkávám tě každé ráno, 

když jdu do školy. Když jdu před tebou, tak je to dobrý, ale když jdu až 

za tebou, tak jdu už hodně pozdě :D :D Jenáčková 

Nebreč. :D Jorge 

Jsi strašně fajn !!  Krejčiříková 

 

 

 

 

 

 

 



Aneta Málková 

 
Anet, doufám, že nás máš aspoň trošku ráda. Moc mě potěšilo cos mi 

řekla  Bude nám chybět ta sranda s tebou  Drmolová 

Any, děkuju ti za to, že jsi  Seš ta nejúžasnější holka na světě. Líbí se 

mi to jak si umíš ze všeho dělat srandu. Budeš mi chybět… Mám tě 

ráda <3 Messnerová 

Any … Nevím, proč jsme se my dvě tak jako přestali bavit :/ , ale 

doufám, že i přesto, že nemáš ráda mou třídu, nemáš nerada i mě. 

Hodně mě to mrzí, protože si myslíš, že si ve skutečnosti strašně 

hodná a zlatá, umíš pomoct, člověk se s tebou nenudí a to se cení  

Krejčiříková  



Jan Gašparík 

 
I když mě štveš, dá se s tebou povídat o všem. Jsi fajn  Messnerová 

Ahoj vzdálený bratranče! Když ležíš v trávě a chceš na mě bafnout tak 

si celkem strašidelný! Ale jinak si moc fajn. Přibylová 

Sice se moc nebavíme, ale když se náhodou bavíme, tak je to vždycky 

fajn… jsi opravdu v pohodě  Krejčiříková 

 

 

 

 

 



Kamil Alán 

 
Kamčo… ty uchyláku… :D Máš něco do sebe…! Jsi fajn…! Krejčiříková 

Jsi fajn, vtipnej a doufám, že na nás nezapomeneš  Kačka D. 

Kamčo… jsi strašně fajn máme spolu super zážitky! Na ty naše 

„chvíle“ budu vždycky ráda vzpomínat! <3 Přibylová 

 

 

 

 

 

 

 



Monika Kasperová 

 
Mony… jsi pro mě opravdu hodně důležitá! Obdivuju tě, že i přesto 

všechno, čím sis prošla jsi pořád takový pošmel :3 Děkuju ti za 

všechno! Mám tě moc ráda! <3 Krejčiříková 

Mony… Nebreč!! Jorge 

Jsi strašně hodná, zlatá a milá, doufám že budeš stále tak veselá a 

vtipná, jako si teď  :3 <3 Mucq Mám tě moc ráda a jsem ráda, že 

jsem tě mohla poznat. Kačka D. PS: Válíš brácho <3 

 

 

 

 

 

 

 



Veronika Oprchalová 

 
Verů… jsi opravdu dobrá kamarádka. Mám tě ráda.:) Drmolová 

Verunko…. Je mi upřímně líto, že jsme se začaly bavit až teď! Nikdy 

jsem si nepomyslela, že jsi tak v pohodě, ale jsem ráda, že aspoň nyní 

jsem poznala, jaká doopravdy jsi!:) Přibylová 

Veru… jsi úžasný a velmi citlivý člověk. Obdivuju tě za to všechno, co 

jsi dokázala, ale i za to, co určitě ještě dokážeš! Mám tě ráda!<3 

Krejčiříková 

 

 

 



Alberto Martínez 

 
Alberto.. Jsi strašně hodný a v určitých věcech i vtipnej… Mám tě ráda.. 

Krejčiříková 

Bertíku.. Od té oslavy, co jsem se s tebou začala bavit, jsi se vůbec nezměnil a 

to, je dobře! Zůstaň veselý a ber život jako teď! Přibylová 

Alberto.. jsi moc hodný, vtipný a stále veselý .:D :D Budeš mi chybět. Kačka D. 

Jsi fajn, myslím že nám asi budeš chybět.  Šajdlerová 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veronika Špicová 

 
Ahoj Puso, 3, 2, 1…. Morfujeme!! Zourková 

Ahoj Verů, mám tě ráda. Doufám, že si užijeme léto. Barátová 

My jsme si už všechno řekly a co jsme nestihly, tak si řekneme POSLEDNÍ LÉTO. 

Jenáčková 

Veru.. jsi hodná a vymýšlíš různý kraviny, což je super.:)Kačka D. 

 

 

 

 

 

 



Josef Janota 

 
Pipi, jsi moc fajn a je s tebou sranda. Když to, co řekneš někdy nedává smysl dá 

se tomu zasmát a budeš mi chybět.:) Messnerová Změnil jsi se, ale furt jsi 

fajn.:) Zourková Dřív to bývalo jiné, ale pořád jsi fajn.  Krejčiříková  Byli jsme 

nejlepší kamarádi a mám s tebou hodně skvělých zážitků! Je škoda, že ses tolik 

změnil. Přibylová 
 

 

 



Jan Pospíšil 

 
Honzíku… Ty víš, že tě máme všichni rádi! Jsi úžasný člověk, nikdy jsem nikoho 

jako ty nepotkala, jsi prostě vyjmečný. Přibylová 

Honzí… jsi úžasnej človíček, kterej mi občas hodně leze na nervy… 

Máš ale skvělou povahu a jsi opravdu hodný. Mám tě ráda! Krejčiříková 

Jsi super kluk. Drmolová 

Nejdřív, když jsem tě neznala jsem si myslela, že seš divnej, ale po škole 

v přírodě jsem změnila názor. Seš super!!:D Barátová 

 

 

 

 

 



Roman Vitásek 

 
Románku… je s tebou mega sranda. Nezapomenu na ty 3 spojený dny. Ty tvoje 

fóry byly fakt excelentní Messnerová 

Jsi moc fajn! Sice jsme byli jen jednou venku, ale i tak z tvých videí, jde vidět 

tvoje skvělá povaha. Přibylová 

Jsi moc fajn. Kačka D. 

 

 

 

 

 

 



Denisa Jurůjová 

(omlouváme se, ale tato osoba je tak 

sexy, že facebook fotku zablokoval.!) 

 

 

 
 

Deny.. nikdy jsme se sice moc nebavily, ale už od pohledu působíš sympaticky a 

mile… Jsi fajn. Krejčiříková 

I přes to, že se moc neznáme, věřím, že jsi moc fajn holka. Kačka D. 

Umíš krásně malovat. Šajdlerová 

Vypadáš mile a věřím, že doopravdy jsi. Přibylová 
 

 

 

 



Michal Vrba 

 
Miško… Já vím, že se ve světě neztratíš.! Prosím, zůstaň takovým jaký jsi! 

Doufám, že se všechny tvé sny splní (snad se jich už pár splnilo)  

S láskou. Přibylová 
Miši… ty  moje malý zlatíčko.. <3 pamatuješ? NAVŽDY! Navždy při tobě budu 

stát, navždy se s tebou chci vídat a navždy zůstaneš mým nejlepším přítelem, 

pro kterého se v mém srdci najde místo. Vždycky buď takovým, jakým být chceš 

a nenech si mluvit do života.! MÁM TĚ RÁDA!<3 Peťa 

Míšo.. jsi hrozně moc hodný člověk. Je s tebou sranda a umíš nádherně kreslit. 

Trošku ti závidím.:) Budeš nám tu moc chybět  Kačka D. 

 

 



Marie Koleničová 

 
Jsi moc milá a umíš úžasně malovat Drmolová 

Maru.. jsi moc hodná a vtipná a krásně hraješ na klavír.  Kačka D. 

Jsi mega fajn. Měla bys víc komunikovat, protože když ty něco řekneš, tak to 

jde… :3 Krejčiříková 

Na tebe mám hodně zážitků z našich předškolních let, ve škole jsme se moc 

nebavily..  Jenáčková 

 

 

 

 



 

Karolína Lankašová 

 

 
Myslím si, že jsi fajn. Zourková 

Kájo je s tebou sranda. Jsi milá Drmolová 

Karolínko… Jsi moc chytrá, krásná a hodná, určitě se s tebou krásně povídá! 

Přibylová 

Káji.. my jsme se nikdy až tak nebavili, není to proto, že bych tě já, nebo ty 

neměla ráda, ale prostě si moc nerozumíme. 

Nevím proč jsi totiž moc hodná a vtipná. Kačka D. 

 

 

 



Lukáš Zukal 

 

 
Luke… dobře se s tebou povídá v buse na cestě do Vyškova. Máš hrozně vtipný 

zážitky. Messnerová 

Nein! Nein! Nein! Nein! Přibylová 

Myslím, že jsi člověk s hodně rozčilnou povahou… ale většinou se chováš fajn. 

Krejčiříková 

I přes to, že se moc nebavíme věřím, že jsi fajn kluk.  Kačka D. 

 

 

 

 

 



 Michael Klimeš 

 
Jsi fajn! A máš fakt hustodémonskykouletrkajícky krutý vlasy.. 

A hlavně ty tvoje culíčky mě budou moc chybět. Přibylová 

Moc tě neznám, ale máš pěkný culíček. :D Jenáčková 

Podle mě jsi úplně mega v pohodě. Krejčiříková 

 

 

 

 

 



Poznávací zájezd do Paříže, střední a jižní Anglie 

Brighton + Oxford  + Canterbury + Cotswold 

 

Ve dnech 3. – 10. 5.  proběhl na naší škole 8 – denní poznávací zájezd do Paříže a Anglie. Žáci 

navštívili nejkrásnější místa Paříže, střední a jižní Anglie, měli možnost konverzovat v anglických 

rodinách a okusit atmosféru života v cizích zemích.  O svoje zážitky se s vámi podělí ve svých článcích. 

                                                                                                                                    Mgr. Jana Adamcová 

 

Paříž /1.-2. den/ 

         Dlouhá noc strávená společně v autobuse byla vyčerpávající.Všichni spali, byť jen pár minut, ale 

spali. Mně to ale doprovod retro písniček z řidičské kabiny a občasné chrápání, které vycházelo ze 

zadní části autobusu moc nedovolovalo. Kolem 3. hodiny ráno jsem asi na hodinu usnula a byla jsem 

ráda za ten kousek energie, co se mi během spánku doplnil, protože nás čekal celý den chození po 

Paříži. 

Na náměstí u muzea umění Centre Georges Pompidou začala naše prohlídka, a to už brzo z rána, a 

proto se nám naskytl pohled na prázdné pařížské ulice.  Následně jsme mohli pozorovat zaplňování 

toho prázdna turisty, Pařížany a samozřejmě námi samotnými. Pokračovali jsme ke gotické katedrále 

Panny Marie -  Notre Dame.  

        Cestou k Louveru jsme prošli přes několik náměstí a několik krásných mostů přes řeku Seinu a na 

některých z nich byly připnuté zámky, jako symbol lásky dvou lidí. Samotný Louver, dříve hrad 

zrekonstruovaný Františkem I. na palác, je největší celosvětové muzeum umění. Dlouhou frontu na 

vstup jsme naštěstí nemuseli stát a mohli jsme jít rovnou dovnitř bez jakéhokoliv čekání. Další 

zastávka bylo náměstí La Concorde, na kterém je 3200 let starý obelisk z Luxoru. Prošli jsme 

Tuilerijské zahrady, Alexandrův most až k Muzeu Armády, což je francouzské národní muzeum, 

umístěné kolem čestného nádvoří ve východním a západním křídle pařížské Invalidovny v 7. obvodu.  

         A poté přišla konečně na řadu nejznámější pařížská dominanta, Eiffelovka! Vyšli jsme do 2. 

patra, ze kterého jsme se mohli dívat dolů na památky, které jsme ten den navštívili. U Parku 

Trocadero nás nabral autobus a jeli jsme do Calais do F1 hotelu. Všemi památkami nás provedla paní 

průvodkyně Černochová s obsáhlým výkladem. 

         Naše anglická maminka Sofia nám řekla, že se jí na Paříži nelíbí, že tu není skoro žádná zeleň na 

rozdíl od Anglie. S tím souhlasíme, ale i tak se nám Paříž moc líbila a nelitujeme toho, že jsme sem 

jeli!  Měli jsme možnost poznat něco nového, podívat se na historická místa a vidět světoznámý styl 

oblékání Francouzů, který je úchvatný! Moc se nám Paříž líbila!!                                                                                                                      

Veronika Jenáčková, Tereza Zourková 

 

                                                                     



Dover, Walmer, Canterbury /3.den/ 

Ráno jak jsme se probudili v hotelu F1 u Calais. Po snídani jsme vyrazili autobusem ke kanálu La Manche. Tam 

jsme chvíli čekali a najeli jsme na trajekt. Cesta trvala asi dvě hodiny, které jsme strávili většinou na palubě. 

Sjeli jsme z trajektu v Doveru a jeli do městečka Walmer na návštěvu hradu. Byl to krásný hrad, kde žil sir 

Wellington a další angličtí šlechticové. Odpoledne jsme jeli do Canterbury na návštěvu proslulé Canterburské 

katedrály. Tady nás čekala i procházka městem, kde byly typické anglické kamenné hrázděné domy. Starobylé 

městečko se nám moc líbílo. Večer jsme jeli do Londýna, kde si nás konečně přebraly naše nové rodiny. Měli 

jsme z toho obavy, ale vše dobře dopadlo. Byl to moc hezký den.                                                                                                 
Václav Kypr 

 

Londýn /4. den/ 

Po výborné snídani u rodin jsme se vydali na cestu do Londýna. Bohužel při jízdě autobusem nás 

potkala kolona aut, takž jsme do Londýna přijeli později. Autobus nás vysadil nedaleko Westmister 

Abbey, katedrály pocházející ze 13. století, ale dovnitř jsme se bohužel nepodívali, jelikož bychom 

museli dlouho čekat na lístky. Tato katedrála je místo odpočinku mnoha anglických králů, ale i svateb, 

například vévodkyně z Cambridge, Catherine Middleton a prince Williama. Dále jsme si pokračovali 

k budovám parlamentu, které se dělí na sněmovnu lordů a dolní sněmovnu. Poté jsme viděli Big Ben, 

jehož minutová ručička měří 4 metry. Po Westminsterském mostě přes řeku Temži jsme se dostali 

k aquariu Sea Life, ve kterém jsme mohli vidět mnoho mořských ryb, želv, krokodýlů, rejnoků, 

žraloků, ale i tučňáků v areálu upraveném jako prostředí Antarktidy.  Celkově jsme spatřili 350 

různých mořských živočichů. Po prohlídce jsme šli na London Eye, nejvyšší ruské kolo Evropy, které 

měří 135 metrů a je také nejnavštěvovanější placená atrakce v Londýně! Patří  ke 3 stavbám 

vybudovaným na přelomu tisíciletí. Přes Jame‘s Park, který jsme viděli z London Eye, stejně jako 

všechny stavby, které jsme navštívili, jsme se dostali k Buckinghamskému paláci. V parku jsme si dali 

svačinku a druhou stranou jsme došli na Trafalgar square, kde je možno vidět Národní galerii a 

Nelsonův památník. Naše cesta pokračovala na Lester square, Piccadilly Circus a na Čínskou čtvrť, ve 

které bylo mnoho restaurací a obchůdku. Naší cestu jsme zakončili na Covent Garden, kde jsme měli 

rozchod a šli jsme si nakoupit suvenýry, nebo něco k jídlu. Pak jsme uprostřed náměstí viděli 

představení místních kejklířů. Při čekání na autobus jsme ještě shlédli obelisk Kleopatra a autobus nás 

zavezl na večeři do rodin.                                                             Kateřina Drmelová, Adéla Přibylová 

 

Oxford, střední Anglie- Cotswolds /5.den/ 

Po snídani v rodinách jsme vyrazili po rušné anglické dálnici do známého univerzitního města Oxford. 

Po cestě nám paní průvodkyně i paní učitelka pověděly spoustu zajímavostí i zážitků z doby, kdy tady 

žily. V Oxfordu je spousta univerzit, my jsme navštívili i univerzitu, kde se natáčel Harry Potter High 

street, potom Saint Aldate´s Street, Carfax Tower ze 13. st., Town Hall, Radcliff Camera. Všichni si 

tady taky dobře nakoupili. Odpoledne jsme vyjeli do Cotswolds, krásné venkovské krajiny s domky 

z typického vápence, viděli jsme vesničky Stow-on the Wold, Bourton-on-the Water, Bibury, Burford. 

Den se nám moc líbil. 

 

 



Jižní Anglie /6. den/ 

          Už v autobusu při cestě na jih Anglie ke křídovým útesům ( Seven sisters) bylo jasné, že počasí 

nám do noty zrovna hrát nebude. Už prvních pár minut nám dokazovalo, že budeme promoklí až na 

kost, ale i tak se spousta odvážlivců vydala na pláž, aby se mohla pokochat krásou britského pobřeží, 

a aby si mohla odnést nějaký suvenýr z hlubin moře. 

        Cesta do Brightonu nám dala prostor uschnout, ale příchod na molo nám dopřál novou dávku 

vody v podobě malých, ale silných dešťových kapek. Zde nás čekal Palace Pier – 500 m dlouhé 

přístavní molo s atrakcemi a nádherným výhledem na město a pláže. Několik z nás zašlo s paní 

učitelkou na pravý anglický čaj. 

          Další bod tohoto dne byl palác Hampton Court, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a 

nafotili množství fotek. Na zahradách tohoto paláce nás nejvíce uchvátilo bludiště, ale celé zahrady v 

podobě parků vzbuzovaly velmi pěkný a příjemný dojem. Byl tu i starý tenisový kurt z doby Jindřicha 

VIII. 

         Po tomto dlouhém a namáhavém dni  jsme všichni s radostí  usedli na naše místa v autobuse a 

vydali jsme se na zpáteční cestu k našim rodinám, kde nás čekala výborná večeře.                      Petra 

Krejčiříková, Monika Kasperová 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 



Londýn a cesta domů/ 7. – 8. den/ 

           Se sbalenými věcmi a s plnými břichy po opět výborné, ale také poslední snídani u našich 

anglických rodin, jsme se vraceli do Londýna, abychom shlédli věci, budovy atd.., které jsme ještě 

neviděli při předchozí návštěvě Londýna. Po příjezdu k našemu meeting pointu  jsme si naskládali 

velké kufru do autobusu, rozloučili jsme se s rodinami a odjížděli jsme se slzami v očích do Londýna, 

protože jsme věděli, že tyto báječné lidi už asi nikdy neuvidíme. I když nám zase cesta moc nepřála a 

zase jsme byli v koloně, cestu jsme si náramně užili při výkladu o okolí a při filmech, které nám 

pouštěli v televizi  v autobusu. Vystoupili jsme u London eye a šli jsme směrem k muzeu hrůzy-

London Dungeon. Toto muzeum bylo, aspoň pro mě, velmi silný zážitek a musím podotknout, že to 

bylo jedno z nejlepších míst, které jsme na zájezdě navštívili. Viděli jsme historii Londýna, špínu, 

odpadky, nemoci a vše, na co bychom ve starém Londýně narazili. Po oběšení v London Dungeon 

jsme se šli podívat do St. Paul Cathedral. Tato katedrála je postavená po velkém požáru Londýna 

stavitelem Christopherem Wrenem. Tady  jsme nahlédli do vnitřního interiéru obrovské katedrály. 

Také jsme viděli Millenium Bridge, neboli most tisíciletí, o kterém jsme se dozvěděli, že po 

slavnostním otevření byl most funkční pouze dva dny a poté ho opět uzavřeli, protože se most třásl. 

Pak jsme byli v muzeu moderního umění Tate Gallery , kde jsme mohli spatřit obrazy například Pabla 

Picassa a také jsme viděli Shakespeare’s Globe, což je rekonstrukce Shakespearova divadla, které 

v 17. století shořelo. Poté jsme už jen přešli břeh po Tower Bridge a nasedli jsme na loďku a jeli jsme 

po Temži do Greenwich, kde jsme uviděli nultý poledník a také jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, 

když stojíte jednou nohou na západní polokouli a druhou nohou na východní. Nejen, že jsme byli 

každou nohou na jiném místě, ale také jsme viděli úžasný pohled na celý Londýn a mohli jsme si 

ukázat, kde jsme všude byli. S tímto pohledem jsme se rozloučili s Londýnem a autobusem jsme 

odjížděli zpátky domů. Výlet byl úžasný! 

                                                                                                                                                                                     

Adéla Přibylová 

 

 

 

 

 



MOJI MILÍ ……..DEVÁŤÁCI 

NEMÁM RÁDA CHVÍLE, KTERÉ SE STÁVAJÍ V LIDSKÉM 

ŽIVOTĚ Z RŮZNÝCH DŮVODŮ POSLEDNÍMI. 

DĚSÍ MĚ LOUČENÍ. BRÁNÍM SE POCITU  BÝT 

SENTIMENTÁLNÍ. A PRÁVĚ PŘED TAKOVOU 

NELÍTOSTNOU ZKOUŠKU JSTE MĚ DNES POSTAVILI. 

  NAŠTĚSTÍ EXISTUJE DRUHÁ STRANA MINCE, A TA 

VYVAŽUJE VŠE UVEDENÉ RADOSTÍ, ÚSMĚVEM A 

STŘÍPKY ŠTĚSTÍ. A TÍM VŠÍM JSTE ZA TY ČTYŘI ROKY 

MÉHO TŘÍDNICTVÍ OPRAVDU NEŠETŘILI. NASTAL ČAS 

ÚČTOVÁNÍ. DĚKUJI VÁM ZA TU ŠTĚDROST. 

ROZDÁVALI JSTE SKUTEČNĚ PLNÝMI HRSTMI.   

PŘESTO VÍM, ŽE VÁM NEBYLO VŽDYCKY LEHKO. 

KOLIK A CO VŠECHNO JSTE SE MUSELI ZA TY ČTYŘI 

ROKY NAUČIT A POZNAT!. KOLIK TO BYLO PÁDŮ A 

VZLETŮ. ZTRÁT A ZNOVUNALEZENÍ, ZKLAMÁNÍ I 

DŮVĚR, STRACHŮ I ODVAHY, NENÁVISTÍ I LÁSKY. 

NAUČILI JSTE SE ALE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ-VNÍMAT, ŽE 

VEDLE KAŽDÉHO Z VÁS NĚKDO ŽIJE A DÝCHÁ, A TAK 

CHÁPAT JEDEN DRUHÉHO. POZNALI JSTE I JAK HOŘCE 

CHUTNÁ NESPRAVEDLNOST A JAK JE DŮLEŽITÉ SE S TÍM 

VYROVNAT. PROŽÍVALI JSTE KŘEHKÉ PRVNÍ LÁSKY A 

MNOZÍ UŽ VÍTE I TO, JAK BOLÍ ZKLAMÁNÍ. 

HLEDALI JSTE A NĚKTEŘÍ NAŠLI KAMARÁDA, NEBO 



SNAD PŘÍTELE NA CELÝ ŽIVOT. PŘESVĚDČILI JSTE SE, ŽE 

UZNAT PRAVDU DRUHÉHO NENÍ POKOŘUJÍCÍ, ALE 

STATEČNÉ. VZALI JSTE ZA SVÉ, ŽE ŘÍCI NĚKOMU – MÁM 

TĚ RÁD – JE NÁDHERNÉ. KÉŽ JSTE UVĚŘILI, ŽE HULVÁT 

TO MÁ V ŽIVOTĚ DOST TĚŽKÉ, PROTOŽE ZŮSTÁVÁ SÁM. 

SPOUSTU Z TOHO JSME PROŽÍVALI SPOLU. PRO MĚ 

ZŮSTANOU NEJKRÁSNĚJŠÍ CHVÍLE NAŠEHO SBLÍŽENI, 

DŮVERY, OTEVŘENÝCH SRDCÍ, POCHOPENÍ A 

ODPOUŠTĚNÍ, KOUZELNÉ OKAMŽIKY PŘÁTELSKÝCH 

ROZHOVORŮ, VAŠE NÁDHERNÁ SLOVA VE SLOHOVÝCH 

PRACÍCH, KTERÁ STŘEŽÍM JAKO POKLAD. 

VZPOMEŇTE V TYTO CHVÍLE I VAŠICH RODIČŮ. BYLI, 

JSOU A BUDOU TO VŽDY ONI, KTEŘÍ VÁS MILUJÍ 

NEJVÍCE ZE VŠECH LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ. 

JSOU TO ONI, KTEŘÍ STOJÍ NA STRÁŽI CELÝCH 25 HODIN 

DENNĚ A KAŽDOU VTEŘINU ZE SVÉHO ŽIVOTA BY 

NEVÁHALI OBĚTOVAT PRO VÁS. MÁTE V JEJICH 

SRDCÍCH STÁLE TO TEPLÉ, BEZPEČNÉ HNÍZDEČKO. 

PROTO SVÉ RODIČE OPATRUJTE A MILUJTE A AŤ VÁS 

ŽIVOT ZAVANE KAMKOLIV, NIKDY NA NĚ 

NEZAPOMEŇTE!!! 

 



A VĚZTE – I UČITELOVO SRDCE JE OBROVSKÉ. 

KAŽDÝ Z VÁS U MĚ MÁTE TO SVOJE MÍSTEČKO. 

TAKŽE POSLEDNÍ RADY ODE MĚ PRO VÁS: 

VE SVÉM MLÁDÍ NIKAM NESPĚCHEJTE. KAŽDÉ POZNÁNÍ 

JE VZRUŠUJÍCÍ, KDYŽ SE JEHO BRÁNY JEN POZVOLNA 

OTVÍRAJÍ A ODHALUJÍ VÁM SVÁ TAJEMSTVÍ. 

VĚŘÍM, ŽE V ŽIVOTĚ NEBUDETE ZBABĚLÍ A NEČESTNÍ 

LACINÍ FRAJEŘI, KTEŘÍ SE DAJÍ KOUPIT ZA ZLÁMANOU 

GREŠLI.  

A HLAVNĚ NEZAPOMEŇTE‘!!!!! K ŽIVOTU MĚJTE VŽDY 

POKORU A ÚCTU. JE TO DAR NAD JINÉ. 

       TAK TEDY – HLAVU VZHŮRU A DOBRÝ VÍTR DO 

PLACHET, VY MOJI ZVÍDAVÍ A ZVĚDAVÍ NÁMOŘNÍCI. 

ZABERTE POCTIVĚ A ZE VŠECH SIL. JEN TAK BUDE VÁŠ 

VÍTR PŘÍZNIVÝ..  DRŽÍM VÁM PĚSTI.  

Vaše Bronička..  


