
SVOBODA BEZ VZDĚLÁNÍ JE
NEBEZPEČNÁ, VZDĚLÁNÍ BEZ
SVOBODY JE ZBYTEČNÉ.

John Fitzgerald Kennedy

NAŠI DEVÁŤÁCI
tematický speciál časopisu N°9

Č E R V E N  2 0 2 1

4 TŘÍDY
98 ŽÁKŮ
53 CHLAPCŮ
45 DÍVEK

Ve školním roce 2020/2021 opouštějí řady našich
žáků 4 deváté třídy. Jedna třída má kmenovou
učebnu v budově Nerudova, tři třídy deváťáků mají
kmenové třídy v budově Čéčova. Dá se tedy říci, že
budova Čéčova v příštím roce dost omládne. Povinná
školní docházka těchto ročníků byla po dva roky
narušena nouzovým stavem, karanténou a distanční
výukou. I přesto si všichni naši deváťáci našli svou
cestu a své místo na některé ze středních škol či
středních odborných učilišť. Touto cestou všem velmi
gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším studiu i
na cestě životem.
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Oblíbený předmět: fyzika

Oblíbená barva: černá

Nejlepší zážitek: lyžák

Po čem nebo po kom se vám bude stýskat?  Po
kamarádech - spolužácích

Společná hláška třídy: „hej, ouško“

Vzkaz pro mladší spolužáky: Na hodiny přírodopisu se
učte průběžně!

i
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ZEPTALI JSME
SE V 9.A

Co o třídě řekl jejich třídní
učitel:
Moji milí deváťáci, před vámi
jsem se staral o 3 třídy a
musím říci, že žádná toho
neprožila tolik, co vy. V šesté
třídě jste se setkali s
přátelstvím, kde jste si našli
nové kamarády. V sedmičce
jste poznali, že i mimo školu
držíte pohromadě a zdokonalili
jste se v lyžování. Ve stejném
roce jste se setkali i se ztrátou
blízké osoby. V osmičce jste
okusili distanční výuku, které
jste naplno propadli v devítce.
Vrcholem byly přijímací
zkoušky, kde jste ukázali, co ve
vás je. Prostě jste se setkali s
radostí, smutkem, úspěchem i
neúspěchem. A takto to v
životě chodí – někdy jste dole,
jindy nahoře.

Přes překážky 
ke hvězdám.

latinské přísloví
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TŘÍDA 9.A
Třídní učitel: Mgr. Radovan Mikeš

Václav Bastl, Julie Bergmannová, Jakub Bouška,
Veronika Buštová, Josef Doležal, Martin Duchoň,

Kateřina Dvořáková, Klára Chvalová, Šimon Jinderle,
Michal Klokočka, Adéla Kocanová, Anita Krbcová,

Adam Lysáček, Kryštof Matějka, Ondřej Novák, Pavel
Pech, Viktorie Rezlerová, Martin Rypl, Tereza

Slabihoudková, Johana Smrčinová, Lukáš Solařík,
Vanesa Sulková, Jakub Šnejda, Martina Šnejdová, 

 Adam Štěpka, Jakub Žahourek. 
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Oblíbený předmět: čeština

Oblíbená barva: šedá nebo černá

Nejlepší zážitek: lyžák

Po čem nebo po kom se vám bude stýskat? 
Po paní učitelce třídní; schody to určitě nebudou!!!

Společná hláška třídy: Broučkové a berušky - oslovení
paní učitelky třídní.

Vzkaz pro mladší spolužáky: Na ty schody si
nezvykneš. Pauzu si dávej v mezipatře, na schodech
překážíš.

ZEPTALI JSME
SE V 9.B

Co o třídě řekla jejich
třídní učitelka:
 Každý, kdo v IX.B kdy
učil, mi určitě potvrdí, že
jsou to moc milí a hodní
žáci, ale také to, že učit v ní
byla někdy hrozná dřina,
protože na naše zvídavé
otázky se nezvedla žádná
ruka, a tak jsme si
odpovídali často sami :-)
 Nikdy nezapomenu na ty
vystrašené šesťáky, berušky
a broučky, kteří mě
postupně přerostli (někteří
už v sedmé třídě :-)), se
kterými jsme se často smáli,
ale také prožili nelehké
chvilky (… když se
dozvěděli výsledky
přijímaček…) a kteří teď
odcházejí za dalším
vzděláním. Doufám, že si
alespoň některé mé rady
odnesou dál do života …   
 a nemyslím jen to, že si
svačiny nebalíme do
alobalu (oni ví proč, je to
takové naše tajemství  😉).

Vím, že nic nevím. 

 

Sókratés
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Barbora Balejová, Tereza Balejová, Anna Čáchová,
Liliana Dlouhá, Lucie Dvořáková, Diana Grillová,

Christian Hirsch, Simona Holceplová, Aneta Huličová,
Viktoriia Hychka, Václav Kadlec, Anna Kolářová,

Kateřina Malíková, Lukáš Marta, Adam Nechvátal,
Natálie Paulová, Samuel Pešek, Karolína Anna

Petrová, Jan Piskáček, Marek Prokeš, Nicol Stropková,
Jan Škrdleta, Renata Vondráčková. 

TŘÍDA 9.B
Třídní učitelka: Mgr. Lucie Šmídlová
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Oblíbený předmět: dějepis a tělocvik

Oblíbená barva: černá

Nejlepší zážitek: rvačka spolužáků při diktátu

Po čem nebo po kom se vám bude stýskat? 
Po paní učitelce třídní.

Společná hláška třídy: žlutá vesta, taky cesta.

Vzkaz pro mladší spolužáky: Alkohol na výlet
nepatří, jogurty zeď nevymaluješ. Nechovejte se jako
my!

Foto: archiv školyly
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ZEPTALI JSME
SE V 9.C

Co o třídě řekla jejich třídní
učitelka:
Mají mnoho velkolepých
snů a přání...a také
dostatek energie na to, aby
své sny přeměnili v realitu.
Až vše sladí, budou za
vodou. 
Jako velkou výhodu vidím
jejich bezva rodiče, kteří je
podporují. To není
samozřejmost, tak snad to
jednou náležitě ocení.

Mnoho povyku  
 pro nic. 

Shakespeare



Erik Bombic, Jakub Čermák, Lucie Hodinová, Aneta
Kočendová, Klára Kočendová, Matyáš Kočvara, Daniel

Koldinský, David Korenik, Robin Kostík, Zuzana
Křížová, Patrik Lexa, Jakub Lukáš, Jitka Marková,
Lukáš Mathia, Tereza Misařová, Vojtěch Oborný,

Tomáš Otmar, Dominik Pištěk, Albert Polívka, Denisa
Průdková, Ladislav Sirota, Victoria Šimková, Markéta

Vlčková, Adam Votruba, Jan Zajíc.  

TŘÍDA 9.C
Třídní učitelka: Mgr. Lucie Knedlová
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Oblíbený předmět: tělocvik

Oblíbená barva: růžová

Nejlepší zážitek: když spolužák rozsedl lavici

Po čem nebo po kom se vám bude stýskat? 
Po panu učiteli Staňkovi.

Společná hláška třídy: "Co? My píšem?!" 

Vzkaz pro mladší spolužáky: Nebojte, jednou to
skončí. 

ZEPTALI JSME
SE V 9.D

Co o třídě řekla jejich třídní
učitelka:
Jsou to moji uličníci, 
když ukážu prsty tři, 
mají z toho legraci.
Mohou zlobit, líní být,
hlavně ať jsou všichni fit.

Foto: archiv školyly
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Kostky jsou vrženy.
Julius Caesar



Adam Arnošt, David Bartoš, Natálie Bláhová, Markéta
Brožová, Nelly Carvová, Magdaléna Červinková, David
Doksanský, Karolína Fiškandlová, Jiří Galeštok, Daniel

Hanzlík, Jiří Ira, Stanislava Kadlecová, Štěpán
Kubeška, Robert Lepieš, Ema Matoušová, Tomáš

Měšťan, Tomáš Mička, Lukáš Peiger, Eliška Pomijová,
Jan Skříšovský, David Steinecker, Kateřina

Šindelářová, David Tušl, Aneta Václavíková. 

TŘÍDA 9.D
Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Soukupová
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Martina Šnejdová, 9.A

SBOHEM, ŠKOLO!

Již zhruba od druhého stupně jsme skoro všichni alespoň jednou
zapřemýšleli nad tím, jaké to bude na střední škole a kdy už konečně
opustíme prostory základní školy a začneme žít středoškolským
životem. Jistě nás čeká úplně nová kapitola, ale již teď si troufám
říct, že si ještě rádi zavzpomínáme na naši základku. Přeci jen jsme
zde prožili těch devět let, které nám nikdo nemůže vzít. Nebyla to
vždy procházka růžovým sadem. Škola nás zformovala do toho, čím
jsme dnes. Dala nám zkušenosti, znalosti a připravila nás do života.
Obohatila nás o přátele, spolužáky a skvělé lidi, bez kterých bychom
si náš život nedokázali představit. A i když už je nebudeme vídat tak,
jako dřív, pořád nám ve vzpomínkách zůstanou ty momenty, ať už
veselé či smutné, na které nikdy nezapomeneme. Nezapomeneme ani
na naše učitele, kterým vděčíme za mnohé. Bez nich bychom totiž
nebyli tam, kde jsme dnes. Ať už byli jacíkoliv, zaslouží si náš obdiv.
I když to s námi nebylo lehké a puberta s námi cloumala až k
nevydržení, nezlomili nad námi hůl a zachovali veselou mysl. Přeji
Vám, aby Vám to vydrželo nadále. 
A teď to nejtěžší – říct sbohem našim kamarádům, spolužákům,
učitelům a celé škole. Pevně věřím, že se ještě společně uvidíme, a
když budeme mít čas, přijdeme se sem rádi podívat a zavzpomínat. 
Na závěr bych chtěla zmínit paní učitelku Daňkovou, kterou jsme
měli všichni moc rádi. Je nám neskutečně líto, že se tohoto
výjimečného dne nedočkala. Byla by na nás pyšná. Myslíme na Vás a
nikdy na Vás nezapomeneme. 
Už nezbývá, než popřát nám deváťákům hodně sil a šťastný a
úspěšný vstup do nové životní etapy. A teď již můžeme s klidem říct:
Sbohem školo! 

Speciál připravila redakce časopisu N°9 ve spolupráci se žáky a třídními učiteli  9. tříd. Za pomoc děkujeme paní učitelce Mirce Hlinkové
a paní učitelce  Petře Sponarové. Vydáno v červnu 2021. 


