
Když vstupovali na půdu druhého stupně, jistě očekávali ledacos - dobrodružství, nová 
přátelství, čekaly na ně dosud neznámé předměty a každou hodinu otevřel dveře jiný učitel. 
Postupně si zvykli...na nové spolužáky, předměty i učitele, na zvonění na přestávku i na 
hodinu, na neustálé pendlování z patra do patra, z budovy do budovy. A pak přišlo něco, co 
určitě nečekali. Karanténa. A následně mnoho měsíců distanční výuky. Odloučení, kontakt 
jen přes obrazovky počítačů či telefonů. A tak si zase zvykali. Na tuhle novou realitu, která 
dávala jejich dnům úplně jiný rozměr. Lepší či horší? Kdo ví. Zpátky do lavic se mohli vrátit až 
letos a už je čekal další velký krok, krok do života profesního. A zase to zvládli. Každý svým 
způsobem, svým tempem. Ale zvládli! 
Loučí se silný ročník, silný nejen počtem žáků a tříd, ale i tím, co už mají ve svém věku za 
sebou. Přejme jim, ať jejich další životní cesty nejsou protkány tak velkým množstvím 
zkoušek a překážek a ať se se vším zvládnou poprat tak, jak to zvládali v posledních několika 
letech.

NEMŮŽEME MOUDROST STÁLE JEN SBÍRAT, MUSÍME JI TAKÉ UŽÍVAT.
                                                                                                                                                                                        CICERO

137 žáků
6 třídních kolektivů

70 chlapců
67 dívek
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NAŠI DEVÁŤÁCI



TŘÍDA 9.A

Třída za trest, ale zároveň za odměnu. Jeden den vítězíme v soutěžích, 
druhý den zakládáme ilegální kompost na školním parkovišti nebo 
kategoricky protestujeme proti všemu, protože prostě proto.
Na všechny bych ale vsadil, že se v životě neztratí, ať už si zvolí jakýkoliv 
cíl. Pokud za ním odhodlaně půjdou, máloco je dokáže zastavit. Vždyť 
koho nezastaví dvoumilimetrový slejvák na Kleti, toho nezastaví nic, že 
jo. 
Naše společná cesta je tedy u konce. A já? Já budu i přes těch pár 
(desítek) průšvihů na tuhle jízdu vzpomínat jako na skvělé roky se super 
lidmi. Přeji Vám jen to nejlepší a zase někdy...   #StaněkOut
                                                                                                                             Václav Staněk

Co o  třídě řekl jejich třídní učitel:

NAŠI DEVÁŤÁCIČERVEN 2022  speciální vydání N°9



TŘÍDA 9.A

Eva ANDERLOVÁ, Filip BAKALÁŘ, 
Eliška DŘÍNKOVÁ, Veronika 
ELIÁŠOVÁ, Filip HARTMAN, Rosalie 
HLAVÁČOVÁ, Matyáš JIRSA, Eliška 
KADLECOVÁ, Lukáš KORCH, Daniel 
KOUBA, Jan KUTHEIL, Václav 
KUTHEIL, Alexandra LHOTKOVÁ, 
Lukáš LOJÍK, Miloš LOJÍK, Lucie 
MACKOVÁ, Filip MARŠÁLEK, 
Kateřina MAYEROVÁ, Štěpán MIKEŠ, 
Barbora NOVÁKOVÁ, Štěpán 
SLEZÁK, Bára ŠVINGROVÁ, Ondřej 
VACEK, Michael VEČEREK, 
Magdalena VESELÁ, Matouš 
VOHLÍDAL, Eliška VORTELOVÁ

9.A a její členové

NAŠI DEVÁŤÁCIČERVEN 2022 speciální vydání N°9

PTALI JSME SE V 9.A
oblíbený předmět: zeměpis a čeština

 
oblíbená písnička: Taška plná hulení

 
nejlepší zážitek: lyžák a školní výlet na 

Kleť
 

po čem nebo po kom se vám bude 
stýskat:

po paní učitelce Svobodové a Maškové,        
po panu učiteli Pekařovi

 
společná hláška třídy: A kdo?

 
vzkaz pro třídního učitele:

Byli jsme nejlepší, lepší už to nebude!

 
 



TŘÍDA 9.B
Co o třídě řekla jejich třídní učitelka:

NAŠI DEVÁŤÁCIČERVEN 2022 speciální vydání N°9

Co říci o 9.B? Je fajn 😊. V této „mé“ třídě se sešli fajn holky a kluci. Jsou 
milí, usměvaví, snaživí, komunikativní, umí se zasmát sami sobě, 

nevyhledávají zbytečné konflikty, jsou zvídaví a umí spolupracovat. 
Přestože si prošli dlouhým obdobím distanční výuky (částečně v 7. a 8. 

ročníku), zůstali jako kolektiv třídy pohromadě a vládne mezi nimi 
přátelská atmosféra. Jsem ráda jejich třídní učitelkou a přeji jim, aby 

zůstali takoví, jací jsou. 
Prostě FAJN.

                                                                                                                        Jana Kittelová



TŘÍDA 9.B

Petr AMBROŽ, Jakub BRAŠNIČKA, 
Daniel CANDRA, Jan ČERMÁK, 
Markéta DOLEŽALOVÁ, Šimon 
DRÁPELA, Andrea HEVRDEJSOVÁ, 
Karolína JARATHOVÁ, Natálie 
KAVALOVÁ, Adam KVASNIČKA, 
Linda KVASNIČKOVÁ, Michal 
LEDINSKÝ, Josef LINHART, 
Kateřina LOVČÍ, Bára NINGEROVÁ, 
Jakub Matěj ONDŘICH, Lia 
PEJOGLO, Kateřina ROUDNICKÁ, 
Samuel SAVULA, Kateryna 
ZAGURSKA.

9.B a její členové

NAŠI DEVÁŤÁCIČERVEN 2022 speciální vydání N°9

PTALI JSME SE V 9.B
oblíbený předmět: fyzika

oblíbená písnička: Turn Up The Love
nejlepší zážitek: adaptační kurz

po čem nebo po kom se vám bude 
stýskat:

po paní učitelce Kittelové, Linhartové, 
Šmídlové a po panu učiteli Staňkovi

společná hláška třídy: 
pokus o joke, kakám bobky

vzkaz pro třídní učitelku:
Budete nám opravdu chybět. Byla to           
s vámi opravdu sranda. A velká poklona, 

že jste to zvládla se Šimonem!
 



TŘÍDA 9.C

Třída 9.C se skládá z originálních a silných osobností. Tak silných, že jejich 
společný vliv byl někdy větší, než se nám líbilo. Když jsem se s nimi v sedmém 
ročníku seznámila, občas jsem pochybovala o tom, zda je v mých silách vše 
ukočírovat. Během prvních společných chvilek jsme si vzájemně nastavovali 
hranice. 
V osmém ročníku jsme se vídali převážně přes obrazovky. Byli jste více než kdy 
dříve odkázáni sami na sebe. Během této doby jste se změnili v zodpovědné a 
samostatné jednotky. Ukázali jste, že jste pracovití, a tato doba vás všechny 
stála mnoho sil. 
Až poslední rok jsme si naplno užili, i když při čekání na výsledky přijímacích 
zkoušek nastaly pro mnohé těžké chvíle. Někdy také vázla vzájemná domluva, 
ale na důležitých věcech jste se vždy shodli. Věřím, že pokud v budoucnu 
nasměrujete svou energii správným směrem, ve světě se neztratíte. 
                                                                                                                                Michaela Trojanová

Co o třídě řekla jejich třídní učitelka:
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TŘÍDA 9.C

Jan BOUCHAL, Lucie 
DOLEŽALOVÁ, Daniel KLIMEŠ, 
Ester KLOCOVÁ, Kvido KOBLIC, 
Sofie KUBÍČKOVÁ, Ennie 
MACHOVÁ, Karolína MAREŠOVÁ, 
Jan MOTTL, Anna NOVÁKOVÁ, 
Laura POHANKOVÁ, Jan 
RŮŽIČKA, Tomáš SMILEK, 
Gabriela SOUBUSTOVÁ, Vít 
SVOBODA, Daniela ŠÍPOVÁ, 
Marek ŠIROKÝ, David ŠVEJDA, 
Denisa URZEDOVSKÁ, Dalibor 
ZLOCH.

9.C A JEJÍ ČLENOVÉ

NAŠI DEVÁŤÁCIČERVEN 2022 speciální vydání N°9

PTALI JSME SE V 9.C
oblíbený předmět: zeměpis 

 
oblíbená písnička: Žijeme len raz

 
nejlepší zážitek: lyžák

 
po čem nebo po kom se vám bude 

stýskat:
po paní učitelce Linhartové a po 

spolužácích
 

společná hláška třídy: 
Koukám na hodinky.

 
vzkaz pro třídní učitelku:

Děkujeme za všechno, co jste pro nás 
udělala, za všechny zážitky, co jsme spolu 
mohli prožít a za podporu při přijímacích 
zkouškách. Budeme na vás vzpomínat.

 

 



Vítr si hraje s listy v korunách stromů na naší 
školní zahradě. Ochlazuje moji kůži, kterou 
mám od květnového sluníčka příjemně 
teplou. Po obloze se prohání beránci, kteří 
budou za chvíli zahnáni svými šedivými 
bratry. Nejspíš bude pršet. Mám výhled na 
celou zahradu i na silnici na druhém břehu 
řeky. Tam vrčí auta, která narušují to 
poklidné ticho.
Na běžeckém oválu trénují děti. Moci se tak 
k nim přidat! Užít si tu příjemnou teplotu 
panující všude kolem. Anebo si jen tak 
lehnout do trávy, nádherně zelené a plné 
květin. 
Poslouchám zvuky jara, štěbetání ptáků. To 
mám na jaru ráda. Připomíná mi to, že je 
konečně hezky a já nemusím nosit zimní 
bundu. 
Mohla bych tu být celý den! pozorovat svět 
kolem sebe, poslouchat ho, dotýkat se ho, 
cítit ho na vlastní kůži (a možná si u toho číst 
knížku). I když to není dokonalé, má to své 
kouzlo.          
                                                                                      
                                                                                      KAROLÍNA MAREŠOVÁ, 9.C
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TŘÍDA 9.D

Moji milí deváťáci!
Uteklo to jako voda a doufám, že není 
škoda, 
co jste se zde naučili, a že jste se též 
poučili, 
jak se chovat a nechovat. 
Není to však leckdy snadné, 
občas vás něco zklame, nebo se tak 
nestane, 
jak jste si mysleli anebo jste čekali. 
Vždy je dobré najít sílu, 
přidat ruku k dílu a věřit v lepší
okamžiky, 
za které pak můžete říci díky. 
Já Vám tímto děkuji a do budoucnosti 
popřeji,
 jenom samé úspěchy, nikdy žádné 
neplechy, 
radosti i starosti, a jestli bude něco ke 
zlosti, 
ať se to v dobré obrátí a nikdy se již 
nevrátí. 
Je toho dost za vámi, mnohem více 
však před vámi. 
Učte se a vzdělávejte a nikdy se 
nevzdávejte! 
Buďte slušní, zodpovědní, pracovití, 
spolehliví 
a s úsměvem na tváři, 
ať se Vám život vydaří! 
                                              Jitka Heřmanová

Co o třídě řekla jejich třídní učitelka:
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TŘÍDA 9.D
Mikuláš BLÁHA, Petr BROULÍK, 
Marek BROŽ, Filip DVOŘÁK, Jakub 
FALTÝNEK, Františka FRANTÁLOVÁ, 
Šimon HOLEK, Gabriela HRDINOVÁ, 
Bára JAKUBCOVÁ, Lucie JOHNOVÁ, 
Matěj KOLB, Kateřina LOVČÍ, Štěpán 
MARŠÁN, Nikola MIŘEJOVSKÁ,     
Jakub PŘIBYL, Adéla  STRUSKOVÁ, 
Martin ŠVIKRUHA, Radim ŠVIKRUHA, 
Jakub TRÁVNÍČEK, Karolína 
VÁCHOVÁ, Sebastien VESELSKÝ, 
Vojtěch VIKTORA, Jan VOŠALÍK, 
Valentýna ŽIŠKOVÁ.

9.D A JEJÍ ČLENOVÉ
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PTALI JSME SE V 9.D
oblíbený předmět: tělocvik

 
oblíbená písnička: Dlouhá noc

 
nejlepší zážitek: lyžák

 
po čem nebo po kom se vám bude 

stýskat:
po vybraných spolužácích

 
společná hláška třídy: 

Jdi domů. 
 

vzkaz pro třídní učitelku:
Milá paní učitelko, 

přejeme Vám, aby Vaše další třídy byly 
alespoň z poloviny tak skvělé,

 jako byla ta naše.
 

 
 



TŘÍDA 9.E

NAŠI DEVÁŤÁCIČERVEN 2022 speciální vydání N°9

Co o třídě řekla jejich třídní učitelka:

9.E je super třída, poskládaná jako mozaika z různých individualit. 
Všichni jsou přátelští a rádi konverzují na jakékoliv téma. 
Co Čech, to muzikant – u některých platí dvojnásob, o čemž svědčí i hudební 
večery při distanční výuce. Rádi si s vámi zahrají karty nebo ping pong, anebo
jen tak namalují úžasný obrázek. 

Zkrátka uzráli jako víno a budou mi chybět! 
     
                                                                                                                                Pavlína Trčová



TŘÍDA 9.E
9.E a její členové
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PTALI JSME SE V 9.E
oblíbený předmět:  fyzika

oblíbená písnička: Pink Floyd - Another 
brick in the wall

nejlepší zážitek: lyžák
po čem nebo po kom se vám bude 

stýskat:
po třídním kolektivu, po spolužácích a po 

panu učiteli Staňkovi
společná hláška třídy: 

Kryštofe, sklapni!
vzkaz pro třídní učitelku:

18 = E. 2 /:2
18:2 = E

9 = E
9M2Á6M4E6V9Á2S6R1Á3D8I4

(nehodící se škrtněte) 

 

Matěj GOLAS, Anna HAJNÁ,   
Tereza HLAVICOVÁ,         
Annemarie HRUŠKOVÁ,                
Jana JÁNOVÁ, Lukáš KVÍTEK, 
Adéla KVÍTKOVÁ, Natálie 
LIŠKOVÁ, Daniel MACHÁČEK, 
Aneta NOVOTNÁ,                            
Klára SEIMLOVÁ, Kryštof 
SKALICKÝ, Tomáš ŠIMEČEK, 
Angelos TAFA, Kateřina 
VACHOVÁ, Veronika VESELÁ,    
Filip LONG, Iveta WOLKOVÁ.





TŘÍDA 9.F

Moji milí deváťáci, 
prošlo mi rukama mnoho žáků, ale málo z nich prožilo to co vy. Na adaptačním 
kurzu jste se poprvé viděli a oťukávali. Na lyžařském kurzu jste už uzavírali 
přátelství.
Bohužel distanční výuka vás rozdělila, ale zase jste získali nové cenné zkušenosti 
a znalosti. Přesvědčili jste se i o trvalosti správného kamarádství. 
To vše vám pomohlo, aby vám v devítce „neujel vlak“ a vy jste úspěšně složili 
první životní zkoušku.
I když je mezi vámi spousta individualit, dokážete se jako třída semknout , a když 
jde o věc, umíte táhnou za jeden provaz.
Divadelní představení na konci roku vám přinese další osobní zážitek a snad i 
další úspěch, na který budete jednou rádi vzpomínat.
                                                                                                                                       Blanka Svobodová

Co o třídě řekla jejich třídní učitelka:
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TŘÍDA 9.F
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PTALI JSME SE V 9.F
oblíbený předmět: zeměpis

 
oblíbená písnička: Kozel od Jarka 

Nohavici
 

nejlepší zážitek: Dan a okno
 

po čem nebo po kom se vám bude 
stýskat:

po paní učitelce Linhartové a panu 
učiteli Pekařovi

 
společná hláška třídy: 

Ujel nám vlak.
vzkaz pro třídní učitelku:

Bylo nám s vámi dobře a budeme 
vzpomínat. 

A dávejte pozor na vlaky!

 

9.F a její členové
Kateřina BÍCOVÁ, Vojtěch 
BOHÁČ, Mikuláš ČERNÝ, 
Tereza ČÍŽKOVÁ, Vanesa 
DANDOVÁ, Jiří HLÁVKA, 
Barbora HRBKOVÁ, Kateřina 
HUDÁČKOVÁ, Martin JINDA, 
Barbora JORDANOVA, Kateřina 
KUBÍČKOVÁ, Bára 
MATZNEROVÁ, Kristýna 
MICHAJLÁKOVÁ, Kateřina 
NOVÁKOVÁ, Petr PILS, 
Michaela PLEMLOVÁ, Petr 
POSPÍŠIL, Natálie PRÁŠKOVÁ, 
Agáta SMRŽOVÁ, Marek 
ŠUCHAŇ, Daniel ŠVEHLA, Jan 
TUREK, Radek VAČKÁŘ, Jan 
VLČEK, Lenka VOBROVÁ, 
Barbora ZDEŇKOVÁ
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KDYŽ TROCHU PRŠÍ, NEVADÍ
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...ANEB NÁCVIK ŠERPOVÁNÍ

Speciální vydání časopisu vzniklo díky laskavé spolupráci všech třídních učitelů a dětí, za což jim 
velmi děkujeme. Za redakci N°9 zpracovala Mgr. Lucie Knedlová.


