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Jak se změnila 9.A 

 

Takhle jsme se přivítali v 6. třídě se ZŠ Klicperova…. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A takhle se loučíme…                                                                                                                    

Jak se změnila 9.B 

Takhle se přivítala 9.B… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A takhle se loučí… 



Hlášky některých žáků z 9.A:  
Hodač  - „Jasně“ 

Fox - „Nemluv.“ 

Kóďa - „Kup si svůj.“ 

Houska – „Co zase já?“ 

Novas – „Zálesák.“  

Pechyna – „Čiééést.“ 

Majký – „Hanuuuuuuus!“ 

Hanuška – „Ať jde spát!“ 

Boris – „Já?“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlášky některých žáků z 9.B:   

Emka: „Lol.“ 

Klozik: „Já koukám.“  

Pilař: „To zpravím.“ 

Novotnis: „Paní učitelko, já to vím.“ 

Jozef: „Močááál.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAK ŠEL ČAS 
Pamatuji si na to úplně přesně. Týden před nástupem 

na Klicperku se mi to zdálo ještě hodně vzdálené. Neřešila 
jsem, že jdu mezi úplně cizí lidi, že přestup z maličké 
vesnické školy, kde se všichni znají, na velkou školu ve 
městě bude pro mě veliká změna, že si budu muset odvykat 
vycházet z domu pět minut před začátkem vyučování a že 
učitelů na nové škole bude v porovnání s mými dosavadními 
dvěma učitelkami mraky. Tohle všechno mi došlo v poslední 
den prázdnin. Večer jsem šla spát s úzkostí v duši.  

Ráno jsem ale chtě nechtě vstát musela. První den mě 
do školy vezl táta. Už když jsme nastoupili do auta, věděla 
jsem, že přijedeme pozdě. To bude trapas, pomyslela jsem 
si.  

Vyšla jsem poprvé to schodiště, které teď znám 
nazpaměť. V porovnání s naší maličkou školou se mi zdálo 
nekonečné. Když jsme konečně došli do mé budoucí třídy, 
táta něco řekl mé třídní učitelce a asi dvacet párů očí se na 
mě podívalo. Táta zmizel za dveřmi a já zůstala stát přede 
všemi spolužáky. Malá, hubená, v pruhovaném roláku se 
zeleným batohem na zádech. Nastalo trapné ticho. Někdo 
v předposlední lavici se potichu smál a třídní učitelka mě 
začala představovat mé třídě.  

 První školní rok utekl jako voda. Pamatuji si pouze 
svůj úžas nad tím, že se skoro na každou hodinu chodí do 
jiné třídy, svůj strach z učitelů matematiky a fyziky a 
charakteristiku ze sešitu přírodopisu: „buňka je základní 
stavební a funkční jednotka všech organismů.“ 

 Další tři roky uběhly nesmírně rychle. Zvykla jsem si 
na odborné učebny, na své spolužáky i na styl učení každého 
z učitelů. Najednou jsem si uvědomila, že jsem v devítce. 
Třída se při přípravách na svoje rozloučení stmelila.  

Do konce školního roku zbývá chvilka. Už dávno 
nenosím roláky a do školy chodím s kabelkou. Všichni jsme 
se změnili, dokonce i stav našeho třídního kolektivu se 
výrazně zlepšil. Uvědomila jsem si, že když jsem si tady na 
všechno konečně zvykla a začalo mi to i vyhovovat, musím 
zase pryč. 

 Jsem sice ráda, že můžu poznat nové lidi, ale zároveň 
mi je líto, že musím opustit lidi, se kterými jsem sdílela 
třídu, pocity i legraci celé čtyři roky. Doufám, že si na 
střední školu zvyknu a bude mi vyhovovat stejně jako 
Klicperka. Na tuhle školu budu vždy vzpomínat s úsměvem 
na tváři a na lidi na škole taktéž. 

Dorota Beňová 

 



Když jsem vycházel z prvního stupně, tak jsem musel přes 
prázdniny pořádně promyslet, jestli půjdu na Karlovku nebo 
na Klicperku. Nejprve jsme se s mamkou byli podívat na den 
otevřených dveří na Karlovce, kde jsem si připadal jako 
v bludišti a nikdo se nás tam neujal. Navíc nám tam řekli, že 
mají plno. Vůbec se mi tam nelíbilo. Za několik dní jsme se 
byli podívat na Klicperce, tam se mi to líbilo, paní 
zástupkyně Řehořková nás seznámila se školou. Třídu jsem 
si vybral podle toho, že v ,,béčku“ bylo méně žáků než v 
,,áčku “. Jelikož jsem si zvykal hůř na větší kolektiv, tak 
jsem si vybral ,,béčko“. Rozhodnutí bylo jasné na 100%, že 
půjdu na Klicperku. Ze Dne otevřených jsem si pamatoval, 
že třída je vedle dinosaura.  

První den v šesté třídě jsem byl ráno pěkně vynervovaný. 
Pořád jsem si kladl otázky: Zapadnu tam do kolektivu?, 
S kým budu sedět?…. 

Když jsem vešel do třídy, rozhlédl jsem se, kam si sednu. 
První lavice uprostřed byla prázdná, a tak jsem si tam sedl. 
Zatímco si ostatní si povídali, já jsem jen seděl a koukal. 
Chvíli po tom přišel nový žák, který se jmenoval Jirka, 
zeptal se mě, jestli si ke mně může sednout, a tak jsem získal 
nového kamaráda. 

Domů jsem se vracel s dobrým dojmem, že mám první den 
alespoň jednoho kamaráda. Den co den jsem se postupně 
seznamoval s novými spolužáky. Docela dost mi pomohl 
adaptační pobyt v Harrachově, kde jsme plnili různé úkoly, 
abychom se více seznámili a spřátelili. Nástup do šesté třídy 
nakonec byl celkem v pohodě. 

Michal Kloz 

 

Naše společná cesta základní školou 

 Když si vzpomenu na první moment, kdy jsem 
vešla do naší třídy, myslela jsem si, že s tímto 
kolektivem bude hodně těžké vydržet celých devět 
let. První čtyři roky jsme si pomalu zvykali na naši 
třídní učitelku a myslím si, že jsme si k sobě každý 
ze třídy našli cestu jak mezi sebou v našem 
kolektivu, tak s naší třídní učitelkou. Po čtyřech 
letech ovšem nastal zlom. Naše suprová třídní 
učitelka musela odejít ze školy a my jsme dostali 
někoho jiného. Tento rok jsme si všichni na naši 
učitelku zvykali a poté jsme přecházeli na druhý 
stupeň. 

 Na druhém stupni jsme získali doslova výhru. 
A tou výhrou myslím paní uč. Dymešovou. Podle 
mého názoru jsme lepší třídní učitelku ani dostat 



nemohli. S novou třídní učitelkou jsme si k sobě 
našli cestu hodně rychle. Bylo od první chvíle jasné, 
že jsme si obě strany (žáci i třídní učitelka) k sobě 
vytvořili pouto, které je pevné v každém případě. Ať 
to byly naše třídní problémy anebo soukromé, vždy 
nás vyslechla a poradila nám. Třídní výlety, řešení 
různých situací ve třídě, to všechno jsme zvládli 
bravurně. Postupem času jsme se pod vedením paní 
uč. Dymešové všichni úspěšně dostali až do 9. 
ročníku. 

 Poslední dobou jsme v naší třídě řešili 
přihlášky na vhodné střední školy. A v tom duchu 
přišla chvíle, ve které paní učitelka byla opravdu 
vtipná. Před každého z nás se postavila a přesně 
řekla, na jakou školu nás tipuje. Zasmáli jsme se 
tomu skoro všichni. Jaké však bylo naše překvapení? 
Skoro všichni jsme na dané škole skončili.   

 A najednou je tu konec. Devět let uteklo jako 
voda a jsme skoro na konci naší cesty. To co se zdálo 
v 1. třídě nesplnitelné, se stalo splnitelným a my 
jsme to dokázali. Zanedlouho dostaneme vysvědčení 
a začne naše cesta od začátku. Za naši třídu jsem 
moc ráda a děkuju jí za krásně prožitých devět let. 

     

       Natálie Novotná 

„Zbytečnosti“ ve škole? 
Určitě nejsem jediná, která si každou hodinu ve škole, 

ať už je to fyzika, matematika nebo chemie, říká, proč se to 
učíme? Na co mi to jednou v životě bude a podobně.  

Škola je sice základ života, ale i přes to si myslím, že 
se mi několik věcí prostě nebude v životě hodit. Na písemky 
z příroďáku, fyziky, chemie a dalších předmětů se sice 
naučím, ale hned jak je po písemce nebo zkoušení, už zase 
nevím nic. Neumím si představit, že jdu parkem a zastavím 
se u každého kamene, co najdu, a budu zjišťovat, jak se 
jmenuje, jakou má soustavu a z čeho se skládá. Nebo určitě 
nebudu vědět polohu každičké řeky na světě, co si 
vypisujeme do sešitu zeměpisu. Ani učitelé nezvládají 
všechny předměty, tak proč bychom měli my, žáci, ovládat 
všechny?  

Ano, základy spisovné češtiny by měl ovládat každý, 
násobilku a jiné základní věci v matematice bychom také 
měli zvládat, ale takové lomené výrazy, grafy funkce a 
vzorečky já určitě nevyužiju. Někteří možná ano, možná ne, 
ale co slýchám jen u nás ve třídě, tak bych řekla, že se nikdo 
tímto nehodlá moc zabývat. Pár výjimek by se našlo, ale 
moc jich rozhodně nebude.  

Psala jsem to jako žákyně deváté třídy, jak to vidím já 
sama. Ukončila bych to nejspíše tím, že některé věci, co se 



učíme, mi prostě přijdou zbytečné a nevím, k čemu mi to vše 
v budoucnu bude. Na druhé straně mi toto moje zamyšlení 
vnuklo nápad zjistit, jak jsou na tom naši někteří učitelé se 
znalostmi z jiných oborů, než je jejich aprobace. 

A. Holá 

 

 

Učitelé vráceni do školních lavic 
 Každého z Vás určitě někdy napadlo, proč bychom se 
měli učit veškeré předměty, když naši učitelé určitě všechny 
také neovládají. Tohoto tématu jsme se chytly i my a na 
vybrané učitele naší školy jsme si něco připravily. Pan učitel 
Mikšíček s paní učitelkou Řehořkovou od nás každý dostal 
doplňovací cvičení, kde museli doplňovat y/i a paní učitelce 
Vavřínkové jsme připravily dvě rovnice. Když dopsali 
cvičení/rovnice, tak jsme jim položily pár otázek. Tady máte 
jejich odpovědi. A zpětně bychom chtěly poděkovat těmto 
třem učitelům, že si na nás udělali čas a splnili naše 
nástrahy. Docela nás překvapilo, že nemají moc velké 
problémy s ostatními předměty. ☺  

 

Rozhovor s p. uč. Řehořkovou:  

1. Jak se Vám ten diktát psal? 
- Asi tak jako vám, jen s tím rozdílem, že jsem si 

všechna úskalí příčestí minulého už dlouho 
neopakovala. Při psaní jsem lovila všechna 
pravidla, měla jsem obavu z možných chyb a 
neúspěchu. Ačkoli zadávající Terka s Anežkou 
byly shovívavé a nestresovaly tím, že za 5 minut 
sbíráme, neotáčej se apod., tak se mně vybavila 
obava, abych na to měla dost času a stihla vše 
v termínu. Prostě okamžitě jsem si připadala jako žák se 
všemi nepříjemnostmi při písemné práci. V tomto případě 
jsem zažívala úzkost z toho, že jsem se nemohla připravit a 
netušila jsem, co na mě děvčata připravila.  

 
2. Co Vás napadlo, když jste nevěděla přesnou odpověď? 

- To je průšvih, v tom si nejsem jistá … � 

 

3. Setkáváte se v životě s jinými předměty než s těmi, které 
učíte? Popřípadě se kterými? 

- S českým jazykem každodenně a často musím větu 
přeformulovat, protože s čárkami si nejsem často jistá. Ale 
těch nejistot bývá více. Naštěstí v běžných větách nebývá 
tolik záludností, které píšete v diktátech či doplňovacích 
cvičeních. A potom samozřejmě cizí jazyk.   

 
 
 



4. Byla jste na základní škole vzorným žákem nebo spíš 
rebelem? 

- Spíše zodpovědným za svoje výsledky a chování, ale občas 
byly nějaké výtky při povídání o hodině. 

 
5. Využila jste v životě alespoň většinu toho, co jste se na ZŠ 

naučila? 
- Vzhledem k tomu, že jsem studovala na gymnáziu, tak jsme 

na vědomosti ze základky navazovali. Takže ano. 

Rozhovor s panem učitelem Mikšíčkem 

1. Jak se Vám tohle doplňovací cvičení psalo? 
- Nepsalo se mi dobře, protože tam často byla 

shoda podmětu s přísudkem. Byl jsem nesvůj. 
 

2. Pamatujete si tyhle věci ještě ze školy? 
- Jak co. Spíš mi dělají problém výjimky. 

 
3. Co Vás napadalo, když jste nevěděl přesnou odpověď? 

- Věděl jsem, že se musím k něčemu přiklonit. 
 

4. Setkáváte se v životě s jinými předměty než s těmi, které 
učíte? Popřípadě se kterými? 
- Určitě, hlavně s jazyky. 

 
5. Byl jste na ZŠ vzorným žákem nebo spíš „rebelem?“ 

- Takový normální, občas nějaký ten průšvih. 
 

6. Využil jste v životě alespoň většinu toho, co jste se na ZŠ 
naučil? 
- Já bych řekl, že ano. 

Rozhovor s paní učitelkou Vavřínkovou 

1. Jak se Vám tyhle rovnice psaly? 
- Docela dobře, já jsem nedávno učila 

zlomky vnučku, takže mi to dost pomohlo. 
 

2. Pamatujete si tyhle věci ještě ze školy? 
- Já si myslím, že čím je člověk starší, tím si 

pamatuje víc věcí z dětství a tak. 
 

3. Co Vás napadalo, když jste nevěděla přesnou 

odpověď? 
- Ani nevím. 

 
4. Setkáváte se v životě s jinými předměty než s těmi, které 

učíte? Popřípadě se kterými? 
- Já si myslím, že se všemi. 

 
5. Byla jste na ZŠ vzorným žákem nebo spíš „rebelem?“ 

- Já jsem se moc neučila, protože jsem měla samé jedničky. 
Takže nevím, ale určitě jsem zase tak vzorná nebyla. 
 

6. Využila jste v životě alespoň většinu toho, co jste se na ZŠ 
naučila? 
- Určitě ano. 

 

 

 A. Holá, T. Tomášková 

 



 

Vtipy 
 

 

 

Matka se vrátí z práce a na stole má lístek:  
"Vrátil jsem se ze školy dřív, protože mě hrozně bolela hlava a žaludek. 
Najedl jsem se, vzal prášek a šel hrát fotbal!" 

 

"A co říkal tvůj tatínek na vysvědčení?" ptá se paní učitelka.  
"No byl pěkně naštvanej. Radši se mu vyhněte, až ho potkáte." 

 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: 
"Smrdí, umývat!!!" 
Otec odepsal: 
"Učit, nečuchat!!!"  

 

Říká doma malý Karlíček mamince:  
"Mami, dneska se mě ptala paní učitelka, jestli mám sourozence."  
"A cos odpověděl?"  
"Že jsem jedináček."  
"A co na to učitelka?"  
"Chválabohu." 

Otázky pro p. uč. Doležalovou 

 Rozhodli jsme se položit naší třídní učitelce pár otázek ohledně 

9. ročníků. Ptali jsme se od základních otázek po osobní otázky. 

Děkujeme naší třídní za její trpělivost.  

 

1) OTÁZKA: Jak se Vám učily tento rok 9. ročníky? 
ODPOVĚĎ: Myslím, že jsme letos (ostatně jako jindy) společně 
prožili světlejší i krušnější chvíle. Těch světlejších bylo z mého 
pohledu více. 
 

2) OTÁZKA: Myslíte, že jste byla příkladem pro 9. ročníky? Čím? 
ODPOVĚĎ: Snažím se jednat na rovinu a splnit to, co slíbím. Ale 
jestli jsem svým příkladem inspirovala, to musíte posoudit sami. 
 

3) OTÁZKA: Budeme Vám chybět? Proč? 
ODPOVĚĎ: Určitě. 4 roky jen tak nevymažete a každý z Vás mi 
bude chybět z jiných důvodů.  
 

4) OTÁZKA: Lišili jsme se něčím od jiných devítek? Čím? 
ODPOVĚĎ: Zásadně ne. 
 

5) OTÁZKA: Motivovaly Vás 9. ročníky k dobré práci? Jak? 
ODPOVĚĎ: Práce s lidmi (i s deváťáky) je vždy motivující a nutí 
Vás hledat nové cesty. 
 

6) OTÁZKA: Jste pro zavedení tělesných trestů ve škole? Proč? 
ODPOVĚĎ: Ne. Facka není argument. 
 

7) OTÁZKA: Chtěla jste být už od mala učitelkou? 
ODPOVĚĎ: Ano, pocházím z učitelské rodiny, a tak jsem si ani jiné 
povolání nedovedla představit. 



 
8) OTÁZKA: Chtěla byste pracovat jinde než jako učitelka na ZŠ? 

Kde? 
ODPOVĚĎ: Občas mi takové myšlenky hlavou proběhnou, ale 
nemívají dlouhého trvání. Asi by mě také bavilo organizovat a 
zajišťovat různé akce. 
 

9) OTÁZKA: Jak dlouho učíte? 
ODPOVĚĎ: 23 let 
 

10) OTÁZKA: Máte něco, co byste nám chtěla vzkázat? 
ODPOVĚĎ: Že vítězem se stává ten, kdo pozná, že příjemná slova 
nebývají vždy pravdivá a pravdivá slova nebývají vždy příjemná. 
 

11) OTÁZKA: Hodláte se po několika letech zúčastnit třídního srazu? 
ODPOVĚĎ: Pokud mě pozvete, tak ráda. 
 

12) OTÁZKA: Oblíbená muzika? 
ODPOVĚĎ: Xindl X, Mandrage, Sting a celá řada dalších. 
 

13) OTÁZKA: Oblíbené jídlo? 
ODPOVĚĎ: Těch je více, budu jmenovat třeba pizzu. 
 

14) OTÁZKA: Jaký je Váš sen? 
ODPOVĚĎ: Zažít atmosféru finále Ligy mistrů. 
 

Martin Petrik, 9. A 
Ondra Hladík, 9. A 

 

 

Vtipy  o škole 

 

 

11 nejčastějších vět ve škole: 

1. Za jak dlouho zvoní? 
2. Co? Jaká písemka? 
3. Dáš mi to opsat? 
4. Já to nechápu! 
5. Co máme za hodinu? 
6. Jaká strana? 
7. Já už chci domů! 
8. Cože? Byl úkol? 
9. Tohle jsme se neučili! 
10. Konečně přestávka! 
11. Co říkal/? 

 
 
 



Přijímací zkoušky – zkoušky naší 
odolnosti 

 

Půjde to hladce? 

Roky utekly jako voda, mně je skoro patnáct a 
přijímací zkoušky na střední školu klepou na dveře. Základní 
škola pro mě sice nebyla růžová zahrada, ale myslím si, že si 
vedu dobře. I se známkami jsem spokojená. 

Ale co střední? Prvák na gymnáziu je prý nejhorší. Tam už 
to nebude tak jednoduché. Nezvládáš? Nemáš tu co dělat. 
Doufám, že tuhle větu nikdy neuslyším, ale kdo ví? Učení 
bude nad hlavu a já se ptám: Budu to zvládat? Možná pro mě 
bude příchod na střední novým, lepším začátkem, třeba mi i 
půjde učení a nebudu chápat, proč jsem měla obavy, ale 
nevím. Možná bude vše naopak. 

 Nevím, jak dopadnou přijímací zkoušky nebo jak si 
povedu na střední škole, ale doufám v nejlepší. Zkrátka se 
těším, až budu vědět, jestli jsem přijatá, protože jestli mě 
přijmou, zřejmě na tu školu mám a nemusím být nejistá. 
Přijetím ten kámen, co mě tíží u srdce, opadne a já budu dál 
užívat života. 

     T. Tomášková 

Dva dny stresu aneb přijímačky za dveřmi 

Často jsem slýchávala: „To uteče, už se začni učit!“ 
Nevěřila jsem. Do přijímaček zbývaly ještě přeci dva 
měsíce. Co všichni šílí? Rodiče mě do učení ale nakonec 
vždycky dokopali.  Neřekla bych zrovna, že jsem se učila 
pilně. Když jsem příklad měla špatně, nevypočítala jsem si 
ho znovu, abych zjistila, v čem dělám chybu. Mávla jsem 
nad tím rukou, zavřela učebnice a zapnula počítač.  

Týden před přijímačkami mi došlo, že jsem se vlastně 
za celou tu dobu vůbec neposunula dál. Až tehdy začalo to 
pravé učení. Učila jsem se pilně každý den, i přes to, že jsem 
se nestíhala učit do školy. Večer před přijímacími zkouškami 
jsem měla hrozný strach. Ptala jsem se sama sebe, co se 
stane, když mě vezmou jenom na tu školu, na kterou chci 
nastoupit o mnoho méně než na tu druhou? Co když mě 
nikam nepřijmou?  

Ráno mě tedy táta odvezl do Nového Bydžova na 
gymnázium. Během cesty nikdo ani nepípnul a bylo na mně 
asi zřetelně znát, že mám strach. A pak to přišlo. Táta se 
vypařil, dveře za učebnou, kde moje skupinka psala, se 
zavřeli, učitelka nám rozdala testy a nastalo ticho. Bylo 
slyšet jenom škrábání tužek na papír. Začala jsem psát. Test 
jsem měla hotový asi půl hodiny před daným koncem. 
Seděla jsem a čekala, až učitelka zavelí: „Odevzdat!“ Ta 
půlhodinka se mi zdála jako věčnost. Když konečně učitelka 



sebrala testy a vytratila se ze třídy, všichni si na chodbě 
sdělovali pocity, říkali, jaké napsali výsledky. Byl tam 
celkem hluk. Já jenom čekala na další test. Takhle to šlo po 
celé dopoledne. 

Když jsem opustila budovu gymnázia, měla jsem ze 
všeho špatný pocit. Hlavně z testu z matematiky, protože ta 
mi nikdy nějak obzvlášť nešla.  

Druhý den mě čekali další příjmačky, tentokrát na 
gymnázium v Hradci Králové, škole, na kterou jsem toužila 
v září nastoupit. Přijímačky probíhaly poměrně stejně, jenom 
se změnou prostředí a atmosféry. Všichni mi přišli tak nějak 
přátelštější, i když to bylo asi tím, že se mi celkově ta škola 
zamlouvala víc. Z přijímacích zkoušek v Hradci jsem měla 
daleko lepší pocit.  

Teď už zbývalo jenom čekat. To čekání bylo snad 
ještě těžší, než samotné přijímačky. I když trvalo jenom dva 
dny, připadalo mi to jako věčnost. Všechno nakonec dopadlo 
dobře. Přijali mě na gymnázium jak do Hradce, tak i do 
Nového Bydžova. Jelikož jsem byla rozhodnutá už na 
začátku devítky, že chci jít do Hradce, a že Bydžov bude 
jenom „pro jistotu“, nemusela jsem se trápit úmorným 
rozhodováním a hned jsem vyplnila zápisový lístek na školu 
v Hradci Králové. Byla jsem a jsem šťastná, že to takhle 
dopadlo a těším se, až tam v září nastoupím. 

      D. Beňová 

 

 

 

 

 

Moje první velká zkouška 

Hned po Velikonočních prázdninách se skoro všichni 
deváťáci, kteří se hlásili na střední školu s maturitou, vydali 
na přijímací zkoušky. Byla jsem jedna z nich. V pondělí, den 
před přijímačkami, jsem šla spát. Jenže neúspěšně. I když 
jsem věděla, že ráno musím brzo vstávat, myslela jsem jen 
na to, jak se na mě budou koukat moji někteří budoucí 
spolužáci. V hlavě jsem měla jen otázky: „Co si mám vzít na 
sebe? Co si o mně budou myslet? Jak se tam dostanu?“ „Jít 
do nové školy, kde jsem v životě nebyla, kam vůbec jít?“ a 
tak dále. Ráno jsem se naštěstí probudila brzy, takže jsem 
měla dost času na to, abych se upravila. Šla jsem na 
autobusovou zastávku a jela směr Nový Bydžov. Naštěstí 
jsem s sebou měla moji skvělou kamarádku jako psychickou 
podporu. Když jsme konečně dorazily před školu, všude 
byly spousty lidí. Převážně to byly holky, které šly také na 
přijímačky. Rozdělili nás do tříd. Bylo ticho. Nervozita 
stoupala. Do třídy vešla vyučující a poučila nás, co 
potřebujeme k přijímačkám. Čekaly nás dva testy. Nejprve 



Český jazyk a poté Matematika. Když jsem přijímačky 
dopsala, šla jsem za kamarádkou a sešli jsme se ještě s mým 
spolužákem, který psal také přijímačky, abychom to mohli 
srovnat.  

Druhý den jsem psala přijímačky na Střední škole služeb, 
obchodu a gastronomie. Když jsem přijela domů, čekala 
jsem na výsledky z Obchodní akademie. Seděla jsem celé 
odpoledne u notebooku a pořád nic. Pamatovala jsem si 
svoje registrační číslo a nakonec jsem se dočkala. Hledala 
jsem v seznamu, ale když jsem uviděla své registrační číslo, 
byla jsem zklamaná. Bylo tam napsáno: „Nepřijata 
z kapacitních důvodů.“ Nezbývalo mi nic jiného, než čekat 
do druhého dne, kdy jsem se dozvěděla výsledky z druhé 
školy.  

Byla jsem ve škole a přišla mi smska od mamky: „Nepřijali 
tě.“ Hned jsem běžela k počítači a vyhledala stránky školy, 
abych to zkontrolovala. Když jsem to viděla, zděsila jsem se. 
„Druhá pod čarou,“ řekla jsem svým kamarádkám, které 
stály vedle mě.  

Přijela jsem domů smutná a celá vystrašená, že se nedostanu 
na školu, na kterou chci. Mamka na mě naštěstí nebyla 
naštvaná, takže jsem byla ráda. Nikomu bych tento pocit 
nepřála, protože vím, jaké to je.  

      M. Suchánková 

    Vybavení školy 

Na konci naše působení ve školním časopise bychom rádi napsali pár 
slov o vybavení školy, do které jsme chodili devět let. 

Vybavení školy je dobré, neustále je modernizováno. Pro nás, 
počítačové nadšence, je pozitivní, že se to týká i počítačových učeben. 

Operační systémy na počítačích (Windows 7) je velmi dobrý, neboť 
patří mezi nejnovější a pro žáky nejvhodnější na práci a na hraní her 
během velké přestávky, protože Windows 8 je příliš složitý pro mladší 
žáky a předchozí jsou příliš pomalé.  

Také kladně hodnotíme, že je každá učebna vybavena 
dataprojektorem, což je velmi důležité pro průběh výuky.  

Negativně hodnotíme absenci školní jídelny, neboť je zrušená cca 15-
20let.  

 Negativně hodnotíme školní skříňky z toho důvodu, že některé klíče 
jsou schopny odemknout nepříslušné skřínky, a z důvodu, že jsou příliš 
blízko u sebe. 

Podtrženo sečteno, vybavení naší školy (až na absenci školní jídelny) 
je pro potřeby žáků dostatečně kvalitní a dokáže jim výrazně pomoc se 
zvládáním výuky 

Erik Tavali, Boris Konvalina 



Jak vnímáme konec školního 
roku? 

Konec školního roku se blíží a my bychom vám chtěli sdělit, 
jaké máme pocity. Ano, sice jsme už konec školního roku 
zažili mnohokrát, ale teď je to jiné, teď už se sem jako žáci 
školy nevrátíme. Každý rok jsme na prázdniny odcházeli 
s tím, že své spolužáky zase budeme potkávat ve třídě, ale 
tentokrát pár z nich možná neuvidíme dlouhé roky. 
S některými se sice budeme vídat nebo chodit do třídy, ale 
už to nebude ono, už nebudeme 9.A nebo 9.B. Na naše 
průšvihy, společné chvíle, možná i hádky nezapomeneme. 9 
let je velká část našeho života a ať už chceme nebo ne, naši 
spolužáci do této části života patří, to je takový nepsaný 
zákon. Jistě se všichni těšíme na prázdniny, dovolenou, tábor 
nebo jiný výlet, ale co pak? Pak už se sem nevrátíme, tak 
jako každý rok. Pak už se rozutečeme na střední školy. Ale 
bereme to s nadhledem, protože když něco končí, tak něco 
nového začíná. Tak se mějte pěkně, vy naši mladší 
Klicperáci. ☺ 

 

   


