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Uvnitř tohoto vydání:

Toto poslední číslo časopisu v
tomto školním roce pro Vás
připravili letošní deváťáci!
Pojali tento úkol jako rozloučení s
touto školou.
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STRÁNKA 2

Přeji pěkný den/ráno/večer/odpoledne nebo
kdy si tohle čtete. Jmenuju se Markéta, ale to
už vám pravděpodobně došlo. Sem na školu
chodím od první třídy, což nyní činí devět let.
Moje přihlášky skončily na gymplech. Jedna
měla tu čest zavítat na gympl v Dobrušce a
druhá v Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Výsledky mých přijímacích testů nedopadly zrovna tak, jak jsem měla původně v plánu, řekla
bych, že zcela předčily mé očekávání. Naštěstí
to dopadlo tak, jak to dopadlo, a s obrovskou
kupou štěstí jsem se dostala na gympl do Dobrušky.
Pocit z téhle školy mám velmi dobrý, líbí se mi,
že to není jedna z těch obrovských městských
škol, kde je vás třicet ve třídě a jste rozděleni
na A a B. Pravda, snad jedinou nevýhodou bylo, že když jsem ráno zaspala tak jsem kolikrát
nestihla další autobus… Když nad tím tak ale
přemýšlím, to bylo taky plus.

Zdravíím, tak na téhle škole jsem celých 9 let.
Až na pár dní plných lajdáctví se snažím pilně
věnovat učení a doufám, že mi to i nadále vydrží.
Přihlášky na SŠ jsem podala na Jiráskovo gymnázium do Náchoda a na Obchodní akademii,
taktéž do Náchoda. Nějak moc jsem si věřila a
počítala s tím, že přijímací zkoušky na „gympl“
zvládnu RAZ, DVA. Příjímací zkoušky jsem sice
udělala, ale až daleko pod čarou. Takže jsem
vlastně uspěla jen na „obchodce“, kde mám
z mého výsledku ohromnou radost.
Musím říct, že bych přijímací zkoušky znovu
dělat nechtěla!! :-)
K pokračování ve studiu mi samozřejmě se
vším pomohli učitelé. A to už od první třídy!
Chystají nás na běh po dlouhé trati. Jim bychom měli být vděční za veškerou přípravu do
života v ohledu vzdělání. Tato škola je na tom
pro mě velice dobře připravena, snaží se žákům se vším vyjít vstříc, udělat pro žáky a pro
celou školu úplné maximum a hlavně se k nim
snaží chovat tak, aby na ni žáci vzpomínali jen
v dobrém. Určitě je to hlavně díky našemu
skvělému panu řediteli, který všem naslouchá.
A abych nezapomněla na učitele… Zrovna na
téhle škole je výborný kolektiv učitelů, kteří dobře naučí. Nebudu jmenovat jednotlivce, ale rozhodně bych chtěla všem poděkovat za vynikají-

TRIVIUM REVUE

Markéta Andršová
Můj pocit z učitelů je také kladný. Sice pravda,
že s některými to někdy taky bylo „o nervy“,
když si ale vezmu, koho budu mít na střední,
tak na tyhle učitele budu vzpomínat ráda a
s úsměvem.
Toť asi vše, tímto se s vámi loučím a přeji pěkný zbytek dne/rána/večera a tak dále. Ještě
využiju příležitosti a poděkuji učitelům, kteří
s námi měli velkou trpělivost a látku nám vysvětlili ať se dělo cokoliv, i když věřím, že kolikrát by nám nejradši zakroutili krkem :D :-).
Zejména bych chtěla poděkovat paní uč. Kárníkové a paní up. Vackové, za to, že nás tak
dobře připravily na přijímací zkoušky.
To už je ale opravdu konec… Mějte se hezky a
učte se :-)

KláraDušková
cí přípravu. Zbývá už jen pár dní do konce
tohohle školního roku a myslím, že takové učitelé už nikdo nikde nepotká. Takže si je musíme pořádně užíít! A HLAVNĚ! Hlavně naši
skvělou paní učitelku Málkovou!
Život se má užívat a my jsme si ho tady užili!
Bylo tu kupa smíchu a zábavy!
Z téhle školy si odnesu hromady dobrých vzpomínek. DĚKUJI!
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Čau, jmenuju se Honza, bydlím v
Janově a chodím do školy do
Dobřan. Chodím do dobrovolných hasičů a rád čtu knížky.
Protože chodím do 9. Ročníku
budu muset příští rok jít na střední školu. Chtěl jsem jít na gymnázium v Dobrušce a nakonec jsem
se tam i dostal. Na gymnázium

jsem chtěl, protože mám dobré známky
a ještě nevím, co bych chtěl dělat. Navíc
dobrušský gympl má dobré výsledky a
také to není velmi velká škola, stejně
jako Dobřany. Za to že jsem se tam dostal, musím poděkovat i učitelům hlavně
paní Kárníkové a Vackové, které mě učily na druhém stupni matematiku a český
jazyk, z kterých jsem dělal přijímací
zkoušky. A teď už asi jenom zbývá říct:
„Nashledanou a doufám že vás ještě
někdy uvidím.“

Jan Dyntar
Jmenuji se Aleš Gall, bydlím v Deštném
v Orlických horách a jsem žákem 9. Ročníku ZŠ v Dobřanech.
Dostal jsem se na Střední průmyslovou
školu elektroniky a informačních technologií (Správce sítí a osobních aplikací)
v Dobrušce.
V příjímacích zkouškách jsem uspěl velice
dobře, bylo to lehké a připraven jsem byl
na testy velice než uspokojivě. Ze základní školy si odnáším hlavně, hodně zkušeností a praxe. Mám rád tuhle školu, je tu

Aleš Gall
zábava, pohodový učitelé a super Ředitel. Abych napsal pravdu,
měli byste se začít učit, protože tento 8.
Ročník, vyletí hned už ve dveřích jejich
nové školy. Tím nechci nikoho podceňovat.
Ale to je mimo téma. Chtěl bych samozřejmě poděkovat všem učitelům, za to
že umí učit a nebudou se za nás stydět.
Doufám že se této škole i nadále bude
dařit. A chci popřát učitelům hodně nervů s žáky.

Petr Hejzlar
Dostal jsem se na Střední průmyslovou
školu elektroniky a informačních technologií v Dobrušce. V příjímacích zkouškách
jsem byl úspěšnější než jsem sám očekával. Dojem ze základní školy v Dobřanech
je výborný. Chodím do této školy už od 1
třídy a není to tu špatné. Poslední dobou
se velmi rozšířila pověst naší školy. Můj
dojem u učitelů je dobrý, ale někdy mi le-

zou na nervy !! J Z této školy si
odnesu vzdělání, hodně vzpomínek, zkušeností a praxe. Hlavně
bych chtěl poděkovat panu řediteli, že jsem mohl studovat na této
škole. Dále patří poděkování učitelům, kteří to se mnou vydrželi
celých 9 let. Potkal jsem tu hodně dobrých lidí a spolužáků.
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Daniela
Sbohem vám chce dát Danča =) …
Pravděpodobně máte jiný favority,
takže si zrovna moje shrnutí přečte
jen málo lidí, ale i tak bych ráda
přidala pár slov… no ti kdo mě
znáte, mi asi moc nevěříte, že to
bude pár slov. =D Přešla jsem na
tuhle školu v 5. třídě, ale mám pocit, jako kdybych tady byla odjakživa. Zároveň se nemůžu dočkat, až
tu nebudu. Poznám nový lidi, u kterých budu moci začít od začátku.
Už tam nebudou lidi, kteří vědí, že
jsem tvrdila, že slon je modrý
apod. =D … Přesto tam je určitá
nostalgie. Většinu z vás už asi neuvidím. Přemýšlím o to jestli máte

chuť plakat smutkem, a nebo radostí. Ehm no radši to
nechci vědět =D. Uteču do
Litomyšle na internát a na
střední pedagogickou školu. Dojem z dobřanské školy je lepší už v tom, že to
porovnávám s tou první a
kdo si chce stěžovat na tuhle školu tak se jděte zahrabat a přestaňte tohle číst,
protože dneska mám chválící náladu =). Jistě měla
jsem pocit, že si zasedají
na naší třídu a to kolikrát,
ale zase s námi měli hromadu trpělivosti. Spousta

Ahoj jmenuji se Jáchym, bydlím v Novém
Městě nad Metují a jsem žákem deváté třídy ZŠ v Dobřanech. V Novém Městě nad
Metují také chodím do ZUŠ na výtvarný
obor, hraji na violoncello a jsem členem oddílu vodních skautů Albatros. Po dokončení
deváté třídy budu chodit na gymnázium
v Dobrušce. Na gymnázium jsem se přihlásil, protože nevím co bych chtěl
v dospělosti dělat a gymnáziu vyučují
všechny druhy předmětů a budu se moci

rozhodnout. Sem do školy chodím od první třídy a
mám z této školy dobrý pocit, protože tady je příjemné vesnické prostředí. Chtěl bych poděkovat všem
učitelům, kteří mě zde učili a že se mnou měli trpěli-

Jáchym

Barbora
Kleinerova

Jsem Barbora Kleinerova, je mi 16 let. Na
základní školu Trivium plus Dobřany jsem
přišla v 6 třídě. Jsem s touto školou spokojena je to suprová škola i když moc do školy ráda nechodím. V této škole nás naučily
spousta věcí. Máme bezvadného ředitele.
Až půjdu na jinou školu tak se docela těším , ale zároveň se mě bude stýskat po
téhle škole , hrozne moc chci podekovat
učitelům co nás tady naučili a že měli
s námi trpělivost .

kantorů tady má chyby, i
skvělé vlastnosti. Nebudu to
vypisovat. To by bylo na
dlouho… hlavně ta první
část =D. Jen jedno chci zmínit. Nic moc záchody, často
počůraný a nesplachovací.
Bez světel zrcadla a věčně
chybějí toaleťák! =D Ale to
je detail… Chci říct díky
všem tady. Těm kdo to se
mnou vydrželi: učitelům co
nás učili, našim kuchařkám,
panu školníkovi, paní uklízečce a hlavně panu ředitelovi. Děcka nezlobte kantory
a kantoři nezlobte děcka!
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Filip Marval
Jsem Filip. Nikdy mě škola nějak moc nebavila, ale jsem šťastný, že to mám za sebou. Já
jsem do školy chodil kvůli kamarádům a také
kvůli kamarádkám někdy jsem tam chodil kvůli tomu, abych se naučil počítat psát a číst a
také kvůli tělesné výchově, protože mně sportování baví a doma bych neměl tolik pohybu.
Teďka pokračuji dal na střední školu na podorlické vzdělávací centrum tam jdu na autoklempíře. Z dobřanské školy mám dobrý do-

Antonín Mička
Jmenuji se Tony, je mi 14 let, žiji na farmě a
do této školy jsem přestoupil ve třetí třídě.
Měl jsem domácí školu a docházku jsem měl
2x do roka na přezkoušení. Denní docházku
jsem začal na konci sedmé třídy, bylo to pro
mě dost divné, nikoho jsem neznal a nijak
jsem nezapadal. Pravda, že slovo „denní“ je
trochu vedle, protože jsem před pár lety chytil
boreliózu a zjistily jsme ji až ve druhém stádiu
kde se léčí špatně. A potom jsem chytal jednu nemoc po druhé a proto jsem toho hodně
zameškal. Ve škole jsem byl hlavní sportovec, jelikož nový učitel TV nás začal zapojo-

Jsem velký sportovec, mám plno koníčků..
např.: fotbal, florbal, rád běhám, rybařím.
Jsem přijatý na stavebku v Náchodě, na obor
tesař.
Tahle škola je dobrá, chodím sem rád, ale učení mě nebaví .
Učitelé jsou taky dobří, je s nimi sranda, pan
učitel Killar nás bere na různé závody ve fotbale
a florbale.
Děkuji za to, že jsem tuto školu mohl odchodit.

jem je na bezva místě
v přírodě čerstvý vzduch
a rodiče kteří přemýšlí,
kam dát své ratolesti,
tak je dejte na dobřanskou školu. Učitele tu
jsou bezva, nejlepší
učitelé jsou Hana Kárníková a Alena Vacková.
Dojem z této školy mám výborný, tahle škola je nejlepší na světě za jinou školu bych ji nevyměnil. Chtěl bych poděkovat všem učitelům panu řediteli, to je ten
nejlepší ředitel na světě a hlavně bych chtěl
poděkovat paní učitelce Kateřině Málkové.

vat do různých sportovních akcí
a díky tomu, že celý život běhám tak jsem nekončil zas tak
špatně. Na střední školu jsem
podal přihlášku na Technické
lyceum do Nového Města n.
Metují a byl jsem přijat. Chodím
na box, běhám a chtěl bych hrát
basketbal.

Miloš
Rampír

STRÁNKA 6

Už pátým rokem co chodím do základní školy
Trivium plus jsem velmi spokojená, protože
jsem poznala spoustu příjemných a kamarádských učitelů, kteří mi dali základ do života.
Tato škola je zvláštní tím, že žáci a učitelé se
chovají jako jedna velká rodina, je to tím že
máme upřímného a naslouchajícího, ale musím podotknout, že i přísného pana ředitele,
kterého mají všichni rádi. A co mě tato škola
dala? Dala mi spoustu rad, které začínám využívat v reálném životě. Myslím si, že těchto
rad využiji i na další etapě svého života a to na
Vyšší odborné škole v Rychnově nad Kněžnou. Doufám, že bude na střední škole suprový kolektiv jako byl na této základní škole.

Hana Smolová
Na této škole jsem se ocitla zhruba takto. Jednoho krásného… no možná nebudu přehánět,
prostě jednoho dne (datum si přesně nepamatuju, ale mám pocit, že to bylo někdy v zimě)
mě rodiče vzali na zápis a shodou okolností
mě zapsali na tuto školu. Po devíti letech přišlo rozhodování kam dál. Po nějaké době
jsem se rozhodla dát jednu přihlášku na Obchodní akademii v Náchodě a druhou na
Gympl v Dobrušce. Přijímací zkoušky, na které jsme se celá třída poctivě připravovali, do-

Všichni mě už asi znáte. Jsem ta vysoká,
odrzlá a snad se můžu označit i za tu vysmátou. Můj svět se točí kolem koní. I když někdy
od nich chodím totálně naštvaná, neměnila
bych je za nic na světě. Vím, některým už
s tím lezu na nervy, ale to bych nebyla já. A
když jsem nakousla ty koně, od nich se odvíjí
i moje volba školy a to je Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, obor chov
koní a jezdectví. Když jsem tam byla, viděla
jsem úplně druhé Dobřany. Bude to doufám
fajn jako tady i když odtamtud to budu mít domů daleko a budu trpět 14 dní na intru. Zmínila jsem Dobřany že? Tato škola je skoro srdeční záležitost. Skvělý kolektiv a aktivity, vyučování a učitelé a vždyť to znáte. Nejvíce
chci poděkovat p.uč. Kárníkové a p.uč. Vac-

TRIVIUM REVUE

Michaela Řičařová
Mám obavy, jak to bude na nové škole vypadat, a jací budou učitelé i nový spolu žáci.
Jsem velmi vděčná všem učitelům, že nás připravili na střední školy a byli na nás hodní.

padli k mému překvapení úspěšně na obou
školách. A poté přišlo další rozhodování, na
jakou z těch dvou škol mám podat zápisový
lístek? Nakonec to vyhrál dobrušský Gympl
(takže ze mě bude od září „gymplák“). Už jen
to, že jsem se dostala na obě školy, svědčí
buď o tom, že mě tato škola dobře připravila a
něco málo také naučila, nebo že jsem přirozeně inteligentní (tomu moc šancí nedávám), a
nebo také o tom, že všichni ostatní (co se hlásili na stejné školy jako já) mají podprůměrně
nízké IQ. Po těchto devíti letech můžu uznat,
že den kdy mě rodiče vzali na zápis, byl oprav-

Kateřina Šimůnková
kové za to jak Nás všechny drtily na přijímací
zkoušky. Samozřejmě děkujeme Všem učitelům,
protože ty nás toho naučili
též strašně moc a mělo
s námi svatou trpělivost.
Na závěr chci jen dodat
jednu větičku:
Děkuji za vše!!!!
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Těmito články se s vámi chceme všichni rozloučit. Všechno od
nás berte jako veliké poděkování. Poděkování za vše…
Za to, že jsme mohli být součástí téhle školy.
Za to, že jsme mohli vidět, jak tato škole „vzkvétala“ před našima
očima stále k lepšímu.
Za to, že jste na nás celé ty roky brali ohledy a měli s námi trpělivost.
Za to, že jste nám dali základ života.
Za to, že jste nás připravili na další roky ve vzdělání.
Za to, že jsme tu mohli zažít pocit domova.
Za to, že nám tato škola umožnila najít nové přátele a vytvořit
s nimi dobrý kolektiv.
Za to, že jste nám dali poznat, že svět není růžový.
ZA TO, ŽE MÁME ZA SEBOU KRÁSNÝCH 9 LET! DĚKUJEME!

