
Končíme, máme dost!!! Čeho? Sezení ve školní lavici v šeru naší maličké 
třídy, koukání na tabuli s nechápajícími funkcemi a výrazy, dost zábavy i 
spaní, dost vědomostí. Máme dost všeho? Ne, koukání na tabuli nám roz-
hodně nestačí, vždyť tam bylo pořád něco jiného. Dost zábavy? Ne, Lu-
kášových hlášen není nikdy dost. Dost vědomostí? Ani náhodou, ještě se 
máme co učit.   

Na tuto školu se nedá zapomenout, budeme vzpomínat na dohánění domá-
cího úkolu těsně před hodinou. Na stres před hodinami němčiny, zda ne-
píšeme test.  Na každou hodinu strávenou s mobilem pod lavicí. Na pře-
stávky plné zpěvu a tance, díky Verčo!  Na to, co jsme zde prožili neza-

pomeneme.  

Učitelé, budete si muset najít jinou třídu k odpočinku.  Nebudete to mít 
však lehké.  Vůbec vám to nezávidíme! 

Devět let máme za sebou, nezbývá než poděkovat našim učitelům, za jejich 
trpělivost a snahu do nás něco dostat. Díky! 

Toto už je snad vše, tak tedy školo, učitelé i všichni spolužáci: Slyšte naše 
poslední slova, MĚJTE SE FANFÁROVĚ!!!    
                          žáci 9. ročníku. 
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JMÉNO: Lukáš Dyntar 

5. PÁD: Luky, Lukyne, Lukáši. 

ODKUD JSEM: Jsem z malé, ale malebné vesnice jménem Janov. 

ČÍSLO BOT: 44-45 

MEINE FREIZEIT: Hasičák, koupání, fotbal, KAMARÁDI. 

OBLÍBENÝ PŘEDMĚT: Přírodopis, tělocvik 

OBLÍBENÝ UČITEL: Paní učitelka Vacková, pan uč. Švejda, pan uč. Killar. 

OBLÍBENÝ SPOLUŽÁK: Daniel Krivčík, Ondřej Musil, Ondřej Marek, Mi-

chal Netík, Pavel Zahradník, Matěj Grulich, Matyáš Chytrý. 

NEJLEPŠÍ HLÁŠKA: No, vidíš! 

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH: Splnění příjímacího řízení. 

VYŠŠÍ LEVEL: VOŠ stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Ja-

na Letzela, Náchod, obor stavebnictví  

ŽIVOTNÍ CÍL: Práce, která mě bude bavit. 

Jelikož jsem dostal za úkol napsat tuto úvahu, napadlo mě, že ji napíšu. 
Úvaha má jméno „Co mi dala základní škola“. Nad tímto tématem je třeba 
se zamyslet, ale to není problém. Co mi dala základka? Dala mi dobré spolu-
žáky, v některých případech i dobré kamarády, za které jsem moc rád.  

Myslím si, že jako třída jsme fajn kolektiv, ale teď zpátky k tématu. Škola 
mi v první řadě poskytla možnost se vzdělávat, pravdou však je, že ne vždy 
tuto nabídku přijmu. Někdy na školu CENZURA … Občas se učím někdy ví-
ce, někdy méně (podle toho, co mě čeká za test).  

Díky škole jsem potkal nové lidi. Každý z nich je svým způsobem originální. 
S někým si rozumím více a s někým méně. Škola mě také připravuje na stu-
dium na střední škole. Na střední školu si myslím, že je dobré jít. Podle mé-
ho názoru jsem docela dobře připraven na přijímací zkoušky, a proto bych 
chtěl poděkovat všem učitelům, kteří mě. 

Tuto školu navštěvuji již od první třídy ještě s mým spolužákem, kterého 
ovšem nebudu jmenovat. V první třídě nás bylo pět, ale nakonec jsme zůsta-
li jenom my. Ostatní sem přišli, nebo odtud odešli během devíti let. Domní-
vám se, že spolu vycházíme velice dobře. Nedokážu si představit, co bych 
dělal místo školy, nejspíš koukal na televizi nebo hrál na počítači, anebo 
pracoval s dědou. Myslím si, že bez školy by nebyly zážitky. 

Kdybych nechodil do základní školy, byla by to pořád práce, televize, počí-
tač, práce a tak dál pořád dokola. Strašná to představa, a navíc by byl ze 
mě „počítačový maniak“. Víte proč? Protože si myslím, že bych ani nebyl 
moc komunikativní, ale hlavně bez školy by nebyli mí kamarádi, a že jich 
mám… Mám je pouze díky škole, ani si nedokážu představit, co bych bez 
nich dělal, také díky škole chodím na různé kroužky. Myslím si, že škola mi 
dala krásné dětství, plné krásných chvil, ale i smutku a zármutku, a také 
hrozně moc zkušeností, které ani na prstech nespočítám. Domnívám se, že 
dobrá škola + dobří kamarádi + milující rodina = dobré dětství. 

Lukáš Dyntar 

Co mi dala základní škola?Co mi dala základní škola?Co mi dala základní škola?   

„Žít, je to 

nejvzácnější 

věc na světě, 

neboť většina 

lidé jenom 

existuje.“ 

Oskar Wilde 
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JMÉNO: Diana Hockicková 

5. PÁD: ségra mi říká Djana, Kivi, když něco potřebuje, tak na mě volá Di-

dísku, ale jinak mě říkají Didi. 

ODKUD JSEM: Deštné v Orlických horách   

ČÍSLO BOT: 39, 38 a někdy i 37 

MEINE FREIZEIT: kreslení, hra na kytaru, poslouchání hudby a četba 

OBLÍBENÝ PŘEDMĚT: výtvarná výchova 

OBLÍBENÝ UČITEL: Moje oblíbená učitelka je paní Vacková. 

OBLÍBENÝ SPOLUŽÁK: ovšem, že Monička. 

NEJLEPŠÍ HLÁŠKA: Jak miléé! 

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH: Největší úspěch je, že jsem vítězně prošla základní 

školou. 

VYŠŠÍ LEVEL: Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové, obor Bran-

ding design 

ŽIVOTNÍ CÍL: Můj cíl je vystudovat střední školu.  

Co mi dala základní škola? Já si myslím, že základní škola mi dala mno-
ho zkušeností, z nichž jsem sem poučila, některé jsem brala pozitivně 
a některé jsem vnímala úplně jiným způsobem, ale z každé zkušenosti 
jsme si něco odnesla. Na co mě základní škola připravila? Nejen, že mě 
základní škola připravila do života, ale připravila mě i na střední školu. 
Co jsem se díky škole naučila? Naučila jsem se základním věcem, bez 
kterých bych se v životě neobešla. Číst, psát, počítat a poznala jsem 
hodně zajímavých věcí, o které jsem jako malá nevěděla. Ale nenaučila 
jsme se jen to. Kromě toho, že mě doma rodiče vychovávali a stále vy-
chovávají, mě škola naučila mnohem víc. Například, že není důležité mít 
hodně peněz nebo jak se člověk obléká, ale mnohem důležitější je mít 
dobrého přítele pro kterého budete oporou, nebo dělat lidem radost, 
radovat se z maličkostí a pomáhat si. A za to jsem moc ráda. Tím bych 
chtěla škole poděkovat. Proč jsem vlastně přestoupila do Dobřan ? 
Myslím si, že moji rodiče udělali správný rozhodnutí, domnívám se, že 
kdybych nepřestoupila, nebyla bych správně připravena na střední ško-
lu a nepoznala bych tak kamarády, které mám moc ráda. Do Dobřan 
jsem přestoupila kvůli učitelům. Můj názor na pana ředitele? Myslím si, 
že pan ředitel vede tu školu úplně jinak, než ostatní ředitelé. Myslím 
si, že o tu školu má zájem a chce nás něco naučit a podělit se s námi o 
své zkušenosti. Je vidět, že to pana ředitele baví. Jelikož musím udě-
lat další důležitý krok do svého života a přestoupit na střední školu 
můžu s jistotou říci, že škola mi dala hodně. A na závěr bych chtěla pa-
nu řediteli i všem učitelům poděkovat. 

Diana Hockicková 

Co mi dala základní škola? 

„Všichni 

brečí nad 

tím, že jim 

něco chybí. 

Ale kolik lidí 

poděkovalo 

zato, co 

mají?“ 
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JMÉNO: Veronika Mazurová 

5. PÁD: Veru! 

ODKUD JSEM: Já jsem z Lible u Častolovic. 

ČÍSLO BOT: 39  

MEINE FREIZEIT: Jízda na kole, poslouchání hudby. 

OBLÍBENÝ PŘEDMĚT: Výtvarná výchova 

OBLÍBENÝ UČITEL: p. uč. VACKOVÁ 

OBLÍBENÝ SPOLUŽÁK: DIANA 

NEJLEPŠÍ HLÁŠKA: Čus, bus, autobus. 

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH: Naučila jsem se jezdit na kolečkových bruslích 

VYŠŠÍ LEVEL: VOŠ A SPŠ Rychnov nad Kněžnou, obor prodavačka 

ŽIVOTNÍ CÍL: Chtěla bych být tanečnicí. 

Nyní bych chtěla napsat pár vět o tom, co mi dala škola. V současné 
době chodím do 9. třídy ZŠ TRIVIUM PLUS v Dobřanech. Do této 
školy jsem přešla ze ZŠ MOZAIKA RK, a to z důvodu, že jsem měla 
nejoblíbenějšího učitele p. Jiřího Švejdu, který odešel též 
z Mozaiky učit právě sem do Dobřan. O prázdninách po 7. třídě 
jsem se byla podívat na tuto školu, kde jsem měla možnost si vše 
prohlédnout. Moc mě škola zaujala i pan ředitel, který si se mnou 
hezky popovídal. Tato škola mi dala především nové poznatky 
z různých předmětů, jako například z ČJ, M, F, D, Z, PŘ, INF a jiné. 
O hodinách tělesné výchovy jsem měla ráda jízdu na koloběžkách. 
V informatice jsem se naučila zpracovávat prezentace 
v PowerPointu, doplnila jsem si znalosti z Wordu a  Excelu. 
V dějepisu zase něco o historii. Český jazyk mě obohatil o větné 
rozbory a pravopis. Matematika byla náročná, co se týká goniome-
trických funkcí a nerovnic. Ovšem díky paní učitelce Kárníkové 
jsem trochu něco zvládla. Dost náročná pro mne byla fyzika. Ze ze-
měpisu jsem si osvojila informace o naší zemi a zemích sousedních. 
No zkrátka, se školou v Dobřanech jsem velmi spokojená, jen co se 
týká některých spolužáků ve škole, tak to bylo o trošku horší. Na 
školu budu moc ráda vzpomínat s velkou ctí. Dále nikdy nezapomenu 
na svoji třídní učitelku paní Vackovou, které jsem dala přezdívku 
BROUČEK, a to proto, že nám všem ve třídě říkala…co vy moji 
broučci. Třídní učitelka je pro mne osobnost, na kterou nikdy 
v životě nezapomenu a chtěla bych jí moc poděkovat. Kdykoliv jsem 
se na ní obrátila, vždy mě vyslechla a nikdy neodbyla. Tak, to je asi 
vše, co jsem chtěla napsat k zadanému tématu.  

Veronika Mazurová 

Co mi dala základní škola? 

„Tvůj život je 

výsledkem 

rozhodnutí, 

které děláš. 

Pokud se ti 

tvůj život 

nelíbí,  

Je čas vybrat 

si lépe.“ 
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JMÉNO: Lucie Mičková 

5. PÁD: Většinou mi všichni říkají Lucka, někdy Lucíku nebo Lucifere, když 
je na mě někdo naštvanej tak Lucino. A když mě chce někdo naštvat tak 
Fucko. 
ODKUD JSEM: Pocházím z Ameriky, kam se chci určitě ještě podívat. Jinak 
bydlím v Dobřanech. 
ČÍSLO BOT: 38 nebo 39. Ale když je potřeba, narvu se i do menších. 
MEINE FREIZEIT: jízda na koni, čtení, kamarádí, procházky 
OBLÍBENÝ PŘEDMĚT: Asi tělesná výchova, ale mám ráda všechny. 
OBLÍBENÝ UČITEL: Paní učitelka Vacková!! Ale na všechny budu vzpomínat 
v tom nejlepším. 
OBLÍBENÝ SPOLUŽÁK: Mám je moc ráda všechny. 
NEJLEPŠÍ HLÁŠKA: Na*rat! A na hrob žádný kytky. 

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH: Asi to že jsem bez jakýchkoli problémů dodělala tuh-
le školu a dostala se, kam jsem chtěla. 
VYŠŠÍ LEVEL: Gymnázium Dobruška. 
ŽIVOTNÍ CÍL: Můj životní cíl je být šťastná. Je mi jedno, čím budu. Je mi 
jedno jestli budu sotva vycházet s penězi, nebo jestli budu milionář. Já chci 
být šťastná. 

Toto téma jsem dostala v rámci mediální výchovy s tím, že mám napsat úvahu. 
Jak to bylo s mojí školní docházkou? Já jsem to měla se školou trochu složi-
tější. Od první do páté třídy jsem měla domácí školu. Učila mě mamka. Musím 
říct, že to byla ohromná výhoda. Měla jsem spousty času, nemusela jsem ráno 
vstávat tak brzy, nemusela jsem se každý den česat a hledat si stejné ponož-
ky, nosit čisté oblečení. Však víte, doma je to každému jedno. Jak to bylo s 
učením? Já jsem se učila jen tehdy, když jsem měla náladu. Času bylo hodně. 
Jaké to mělo výhody? Myslím si, že bylo výhodné to, že si se mnou mamka 
sedla a vše mi vysvětlila, a proto jsem neměla s ničím problém a učila jsem se 
velmi rychle. Také jsem měla spousty času, který mi teď chybí. A jaké byli 
nevýhody? Domnívám se, že největší nevýhodou bylo to, že jsem neměla skoro 
žádné kamarády. Zlepšilo se to, když jsem začala chodit do školy? Naštěstí 
jsem měla to štěstí a začala jsem chodit sem. Kde jsem poznala spoustu ka-
marádů. Vždy mi se vším pomohli, a vysvětlili, čemu jsem nerozuměla. Chce se 
mi na střední? Já jsem ve škole moc spokojená a nechci pryč. Asi to bude 
fajn, najít si nové kamarády poznat jiné lidi, ale tady to mám moc ráda. Co 
bude na přechodu ze základky na střední nejtěžší? Asi to, že nebudu tolik 
doma a že neuvidím kamarády ze školy. Budu muset začít jezdit autobusem a 
budu mít ještě méně času na své zájmy.  Po čem se mi bude stýskat? Bude se 
mi moc stýskat úplně po všem. Po cestě do školy, sice sebou musím vždy vodit 
sestry, kterým se nikdy moc nechce, ale mám tu výhodu, že když zaspím, ne-
musím moc spěchat, protože to mám do školy kousek a nemusím jezdit auto-
busem. Také mi budou chybět učitelé a kamarádi, se kterými je vždy sranda. 
Když to shrnu, škola mi dala spousty zážitků, kamarády a vzdělání. Také mě 
hodně naučila o životě, že se nemám nechat vytočit každou blbostí, ovládat 
se a že je někdy lepší držet jazyk za zuby. Bude mi to tu hodně chybět. Dou-
fám, že se bude naše škola rozrůstat. A že zůstane tak skvělá, jako byla do-
posud.                   Lucie Mičková 

Co mi dala základní škola? 

„Mějte 

dobrou 

náladu. 

Dobrá nálada 

vaše 

problémy sice 

nevyřeší, ale 

naštve tolik 

lidí kolem, že 

stojí za to si 

ji užít.“ 
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JMÉNO: Monika Prázová 

5. PÁD: většinou mi všichni říkají Mončo, někdo Moniko a Kivi mi říká  
Moni 
ODKUD JSEM: Ohnišov  
ČÍSLO BOT: asi 39  
MEINE FREIZEIT: malování a kreslení, břišní tance, výroba šperků 
OBLÍBENÝ PŘEDMĚT: výtvarná výchova 
OBLÍBENÝ UČITEL: naše třídní paní učitelka Alena Vacková 
OBLÍBENÝ SPOLUŽÁK: jasně, že DIDI 
NEJLEPŠÍ HLÁŠKA: To je tak milý! 
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH: myslím, že je to skutečnost, že jsem se dostala na 
střední a v talentových příjímacích zkouškách jsem byla na 2. místě  
VYŠŠÍ LEVEL: Střední uměleckoprůmyslová škola Ústí nad Orlicí, obor 

Interiérový design 
ŽIVOTNÍ CÍL: zatím dokončit úspěšně střední školu a potom se dostat 
na vysokou. 

Řekla bych, že mi škola do života dala hodně zkušeností, ale je to jen 
malá část života, takže hodně zkušeností teprve získám. Dala mi 
spoustu vědomostí, ale některé stejně asi zapomenu a něco nebudu 
ani potřebovat v oboru, který bych chtěla jednou dělat. Ale zase se 
nemohu spoléhat na to, že v tom co vystuduju na střední nebo vysoké 
škole budu pokračovat i dál v životě. A na co mě základní škola při-
pravila? Připravila mě na střední školu a tím mi dala šanci na lepší 
práci, a abych mohla dělat to, co mě baví. Ale ze školy také vím, že 
když chci něčeho dosáhnout, tak se musím snažit a nespoléhat se na 
ostatní a na to, že mi někdo v téhle době pomůže. Většinou si musím 
poradit sama, když něco opravdu chci. Dříve jsem chodila na základní 
školu v Ohnišově, ale pak jsem přestoupila do Dobřan, přestoupila 
jsem z toho důvodu, že tam nebyl druhý stupeň, a jsem ráda, protože 
se mi na Dobřanech líbí víc než v Ohnišově. Proč se mi líbí, víc tady 
než v Ohnišově? V Ohnišově jsem neměla tak dobré kamarády a víc 
se tady toho učíme, sice je to druhý stupeň, ale až tady jsem se za-
čala pořádně učit, dřív jsem to nepotřebovala. Co mě na škole baví? 
Hlavně kamarádi jelikož je s nimi sranda a doufám, že se s nimi se-
tkám i někdy po škole, docela mě tady baví i učení. A co si myslím o 
škole v Dobřanech?  Je to super škola, jsou tady dobří učitelé, kteří 
nás hodně naučí. Těším se na střední? Docela jo, ale klidně bych zů-
stala tady na Dobřanech. A na závěr bych jen řekla, že základní škola 
mě určitě hodně naučila a že mě připravila na další část života. 

Monika Prázová 

Co mi dala základní škola? 

Jediná věc, 

které v 

životě 

dosáhnete 

bez námahy, 

je neúspěch. 
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Řekla bych, že mi škola do života dala hodně zkušeností, ale je to jen 
malá část života, takže hodně zkušeností teprve získám. Dala mi 
spoustu vědomostí, ale některé stejně asi zapomenu a něco nebudu 
ani potřebovat v oboru, který bych chtěla jednou dělat. Ale zase se 
nemohu spoléhat na to, že v tom co vystuduju na střední nebo vysoké 
škole budu pokračovat i dál v životě. A na co mě základní škola při-
pravila? Připravila mě na střední školu a tím mi dala šanci na lepší 
práci, a abych mohla dělat to, co mě baví. Ale ze školy také vím, že 
když chci něčeho dosáhnout, tak se musím snažit a nespoléhat se na 
ostatní a na to, že mi někdo v téhle době pomůže. Většinou si musím 
poradit sama, když něco opravdu chci. Dříve jsem chodila na základní 
školu v Ohnišově, ale pak jsem přestoupila do Dobřan, přestoupila 
jsem z toho důvodu, že tam nebyl druhý stupeň, a jsem ráda, protože 
se mi na Dobřanech líbí víc než v Ohnišově. Proč se mi líbí, víc tady 
než v Ohnišově? V Ohnišově jsem neměla tak dobré kamarády a víc 
se tady toho učíme, sice je to druhý stupeň, ale až tady jsem se za-
čala pořádně učit, dřív jsem to nepotřebovala. Co mě na škole baví? 
Hlavně kamarádi jelikož je s nimi sranda a doufám, že se s nimi se-
tkám i někdy po škole, docela mě tady baví i učení. A co si myslím o 
škole v Dobřanech?  Je to super škola, jsou tady dobří učitelé, kteří 
nás hodně naučí. Těším se na střední? Docela jo, ale klidně bych zů-
stala tady na Dobřanech. A na závěr bych jen řekla, že základní škola 
mě určitě hodně naučila a že mě připravila na další část života. 

Monika Prázová 

JMÉNO: Filip Švejda 
5. PÁD: Kivi a Fífa (tak mi mohou říkat pouze vyvolení, jako paní učitelka 
Vacková) 
ODKUD JSEM: No, začalo to v tatínkovi, ale později po nějaké nehodě, 
jsem se na nějakých 9 měsíců přesídlil do maminky a teď už skoro 15 let 
bydlím v Deštném V O. h. společně s tátou, mámou a dvěma bratry. 
ČÍSLO BOT: 42-44 
MEINE FREIZEIT: snowboarding, skateboarding, kámoši, rodina, foťák 
OBLÍBENÝ PŘEDMĚT: Mám rád všechny, některé míň některé víc. 
OBLÍBENÝ UČITEL: Paní učitelka Vacková, paní učitelka Tondrová (i když 
mě neučí) a kupodivu i můj otec (pan učitel Švejda) s panem ředitelem a pa-
ní učitelkou Kárníkovou. 
OBLÍBENÝ SPOLUŽÁK:  
NEJLEPŠÍ HLÁŠKA:  
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH: Žiju! 
VYŠŠÍ LEVEL: Gymnázium Dobruška. 
ŽIVOTNÍ CÍL: Žít, přežít a hlavně si to užít!! 

Za prvé vám chci poděkovat, že čtete moji úvahu na otázku „Co mi dala 
základní škola?“ Nad tímto úkolem jsem se zamýšlel hodně dlouho, abych přišel 
na to, že vlastně nevím, co mi moje školní docházka dala. Ale jak to, že píšu 
tuhle úvahu? Jak to že jsem se nad tím dokázal zamyslet? Možná, že i když to 
beru jako samozřejmost, tak tyto dovednosti jsou právě to, co jsem školou zís-
kal!                                                            

      Škola mě naučila číst, psát, počítat a dokonce se mě snažila naučit dva cizí 
jazyky. Což se jí podle mého názoru povedlo tak, že znalosti z angličtiny převy-
šují mou znalost němčiny. Díky fyzice a přírodopisu jsem schopen porozumět 
zázrakům tohoto světa. A i když to trvalo zhruba 5 let, než jsem pochopil, že 
chápu některé věci, které bych bez školy nikdy nepochopil, příklad 

  

 Poté jsem si uvědomil, že mi dala i kamarádství.  No není do geniální, 
když se zamyslíte, kde bychom bez školy a vzdělání byli?  

      Díky škole můžete dělat, co vás baví i když vám sebrala 9 let života? Můžete 
si číst noviny, kde píšou, že školství je na špatné úrovni, ale nebýt školy, tak si 
to ani nepřečtete! Takže zpátky k mému tématu. Škola mi dala to nejdůležitější 
do života, díky čemu můžu studovat obor, který mě jednou bude živit, jenom 
ještě po těch devíti letech nevím, co to bude za obor. 

Škola mi dala: kamarády, základní vzdělání a také vzpomínky do konce 
života, např. když jsme byli v Londýně, Belgii, Amsterdamu nebo třeba 
v Jeseníkách. Mohl jsem taky poznat Ameriku, Austrálii, Asii a Indii, i když je-
nom na mapě. Nebýt školy tak teď sedím před svou chatrčí a hraju si 
s kamínkem. (jak lákavá představa) 

Škola mi dala hodně a já jsem rád, že jsem mohl navštěvovat právě tuhle školu, 
ve které sedím a píšu tyhle řádky. Na jedinou věc se po prázdninách netěším! A 
to že už nebudu součástí školy, do které sem tak rád chodil.   

Díky. Filip Švejda  

Co mi dala základní škola? „Svět patří 

těm, co se 

neposerou.“ 

Charles Bukowski 
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JMÉNO: Miloš Zahradník 

5. PÁD: Miloši  
ODKUD JSEM: Počkejte, musím si to vygooglovat. JANOV 14, Czech Re-
public 
ČÍSLO BOT: 42 ovšem u Elmana mi jsou i 45. 
MEINE FREIZEIT: hra na trubku, snowboard, poflakování atd. 
OBLÍBENÝ PŘEDMĚT: Mám rád matematiku a fyziku, ale nezavrhuji ani 
ostatní předměty. 
OBLÍBENÝ UČITEL: p. uč. Švejda (přál si prémie), pan ředitel (doufám, že 
tímto jsme na té jedničce domluveni), p. uč. Vacková, p. uč. Tondrová a též 
p. uč. Kárníková, ta pod touto kolonkou moc často nebývá, protože učí mati-
ku. 
OBLÍBENÝ SPOLUŽÁK: MAJDA!!!! (Doufám, že jsem number 1) 
NEJLEPŠÍ HLÁŠKA: Dokonáno jest! 
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH: Pokud opomeneme mé vědomostní soutěže 
(Matematická olympiáda: okresní kolo:3., 1., 5., 5. Místo, krajské kolo:6. mís-
to, Pythagoriáda: 3., 1., 3. místo), taky pro mě byl úspěch každá jednička a 
každý pěkně prožitý den. 
VYŠŠÍ LEVEL: Gymnázium Dobruška a potom se chystám na VŠ. 
ŽIVOTNÍ CÍL: Splnit si většinu svých cílů. 

Tak to je otázka, nad kterou se nyní pokusím zamyslet. Nejdříve bych vám 
měl nastínit, jaký je můj vztah ke škole. Jsem nadprůměrný žák a se školou 
jsem nikdy žádné problémy neměl, pouze moc nemusím ranní vstávání a hodi-
ny němčiny. Možná by bylo dobré položit si tu otázku trochu jinak. Využil 
jsem té nabídky se něco dozvědět zodpovědně? Ano, byla to nabídka, kte-
rou dostal každý z nás, a dál už záleželo čistě na nás, zda toho využijeme. 
Můžeme se flákat, do školy chodit znuděně a jasně dávat najevo, že nám to 
je jedno. Ano i to je možnost, takto se dá ke škole přistupovat, ale je to ten 
pravý cíl? Ano i ne, přece jenom jsme ještě děti a měli bychom se bavit, ale 
škola nás měla naučit přistupovat k věcem zodpovědně. Ale když si uvědo-
mím, jak často se musím smát, to je přeci super, na takové okamžiky si budu 
vzpomínat nejčastěji. A to je to hlavní, dají se tu potkat opravdu zajímaví 
lidé, je tu mezi námi jedna osoba, která má každé slovo vtip, ale jsou tu i 
tací, kteří tu srandu nedokáží pochopit. Vlastně nedokáží pochopit nic, ale 
s tím se nedá nic dělat, nikdo není dokonalý. Je to super být v takové spo-
lečnosti, ve které se nepřestáváte smát. Vrátíme se k otázce. Možná se 
vám zdá devět let trochu moc, ale řeknu vám, uteklo to až moc rychle, sotva 
se ubrečený prvňáček stihne ve škole rozkoukat, je z něho puberťák a tak 
to jde dál a při této cestě k dospělosti ho škola provází, ať už vzděláním 
tak i přáteli, kteří jsou s námi na každém kroku, ano to je škola. Ale takto 
nezněla původní otázka, tématem této práce bylo: Co mi dala ZŠ? Myslím si, 
že vše co budu potřebovat v životě, k tomu mi položila základy. Dokázala 
mě, tedy spíš učitelé mě dokázali přinutit myslet, a toho si opravdu vážím. 

Myslím si, že až jednou budu vzpomínat na své mládí, vždy si vzpomenu na 
základku, kde jsem zažil tolik srandy, kde jsem získal tolik jedniček a hlav-
ně kde jsem se toho tolik a ještě jednou tolik naučil. Díky. 

Miloš Zahradník 

Co mi dala základní škola? 

„Abychom 

uspěli v 

dnešním 

světě, 

potřebujeme 

správnou 

kvalifikaci, 

správné školy 

a správné 

přátele na 

správných 

místech.“  
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1. ročník 

(spojený se 4. ročníkem) 

tř. uč. Iva Voborníková 

 

Nikola Hradecká 

Lukáš Dyntar 

Jakub Weselák 

Jaysen Scheepers 

Miloš Zahradník 

Lucie Mičková (domácí 
škola) 

2. ročník 

(spojený se 4. ročníkem) 

tř. uč. Iva Voborníková 

 

Nikola Hradecká 

Lukáš Dyntar 

Jakub Weselák 

Jaysen Scheepers 

Miloš Zahradník 

Jan Bárta 

Lucie Mičková (domácí 
škola) 
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3. ročník 

tř. uč. Iva Voborníková 

 

Lukáš Dyntar 

Jaysen Scheepers 

Diana Hockicková 

Miloš Zahradník 

Jan Bárta 

Lucie Mičková (domácí 
škola) 

4.  ročník (spojený se 2. ročníkem) 

tř. uč. Naďa Jiránková 

Lukáš Dyntar, Jaysen Scheepers, Diana Hockicková, Miloš Zahradník, Jan Bárta, 
Filip Švejda, Tereza Bartoníková, Lucie Mičková (domácí škola) 
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5. ročník  

(spojený se 3. ročníkem) 

tř. uč. Naďa Jiránková 

Lukáš Dyntar 

Jaysen Scheepers 

Diana Hockicková 

Miloš Zahradník 

Filip Švejda 

Tereza Bartoníková 

Lucie Mičková (domácí 
škola) 

6. ročník 
tř. uč. Alena Vacková 
Lucie Mičková, Tereza Bartoníková, Diana Hockicková, Monika Prázová 
Miloš Zahradník , Filip Švejda, Lukáš Dyntar, Jaysen Scheepers 
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7. ročník  
tř. uč. Alena Vacková 
 
Lucie Mičková 
Diana Hockicková 
Monika Prázová 
Miloš Zahradník 
Filip Švejda 
Lukáš Dyntar 
 

8. ročník tř. uč. Alena Vacková 

Veronika Mazurová, Dia Hockicková, Monika Prázová, Lucie Mičková, Filip Švejda, 
Lukáš Dyntar, Miloš Zahradník, Michaela Trpkošová ( přišla, pobyla 2 měsíce a zase 
odešla) 
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9. ročník tř. uč. Alena Vacková 

Monika Prázová, Lukáš Dyntar, Diana Hockicková, Filip Švejda, Lucie Mičková, Miloš 
Zahradník, Veronika Mazurová 






