MÝCH 8 LET NA GYMNÁZIU
VARNSDORF
ANETA GÜNTHEROVÁ
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8 LET JE DLOUHÁ DOBA,
UTEKLO TO JAKO VODA,
ZA DVEŘMI JE MATURA,
ZVLÁDNE TO MÁ NÁTURA?
PŘEJI VŠEM JEN ÚSPĚCHY,
MÍSTO SMUTKU, ÚTĚCHY.
A PAK HURÁ VYSOKÁ,
NADECHNOUT SE ZHLUBOKA.
JE TO TADY VMŽIKU,
SNAD BUDEM MÍT KLIKU.
POŘÁDNĚ TO OSLAVÍME,
AŽ SE JEDNOU UVIDÍME.
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CESTA NA BGV
Než jsem se rozhodla zkusit přijímací řízení na Gymnázium Varnsdorf, chodila jsem na ZŠ Seifertova hned
naproti. Již od čtvrté třídy nám naše třídní učitelka Burgerová o gymnáziu vyprávěla, většinu z nás vyprávění
zaujalo, ale moc jsme nad tím neuvažovali. Na třídních schůzkách dokonce přemlouvala i naše rodiče,
abychom gymnázium zkusili, byla přesvědčena, že většina z nás by gymnázium zkusit měla, neboť jsme měli
dobré známky. Já a sestra jsme měly každý rok vyznamenání, a proto byla paní učitelka tolik přesvědčená,
abychom šly na gymnázium, jenže naše mamka nechtěla, věděla totiž, že gymnázium není lehká škola a
budeme se muset hodně učit. Nicméně nakonec jsme mamku s pomoci paní učitelky Burgerové přemluvily
a přijímačky zkusily. Ačkoliv jsem si pravý důvod nemohla dlouho přiznat, nakonec jsem došla k závěru, že
jsem se touto cestou vydala jen díky kamarádům, kteří šli téměř všichni zkusit přijímačky, přeci jen jsme
spolu zažili pět let, s některými jsem dokonce chodila i do školky.
Dne 2. 4. 2009 nám domů přišel doporučený dopis – pozvánka k přijímacímu řízení pro rok 2009/2010,
které proběhlo 22. 4. 2009 v 9 hodin. Přijímací řízení proběhlo písemnou formou z matematiky a českého
jazyka. Celý další týden jsem byla nervózní a doufala, že můj výkon byl dostačující. Bylo to tady, dne 30. 4.
2009 jsme dostaly dopis o našem přijetí, byla jsem šťastná, přijali mě i mou sestru . V červnu 2009 jsem
naposledy navštívila ZŠ Seifertovu, rozloučila se s mými dosavadními učiteli, kteří všem přijatým popřáli
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štěstí a od paní učitelky Kitlové (třídní učitelky pro pátou třídu) jsme obdrželi výstupní hodnocení, které
vypovídalo o našem chování během studia na 1. stupni základní školy.
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výstupní hodnocení z páté třídy

rozhodnutí o přijetí na gymnázium
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PRIMA
Dne 1. září 2009 jsme se poprvé sešli jako třída v prvním patře gymnázia spolu s rodiči. Sešlo se nás ve třídě
32. Byla jsem z celého gymnázia unešená, líbilo se mi zvenku, ale i zevnitř, líbila se mi naše třída a byla jsem
nadšená, co všechno během studia můžu zažít. Různé sportovní akce, projektové dny, výlety, aklimatizační
pobyt, lyžařský kurz a mnoho dalšího. Pamatuji si, že se na nás skoro každou přestávku chodili dívat vyšší
ročníky, bylo to trochu nepříjemné, připadala jsem si jako zvíře v ZOO, ale co jsme s tím mohli dělat :D. 23.
9. 2009 jsme jeli s naší třídní paní učitelkou Kamilou Málkovou a paní učitelkou Krejčovou na aklimatizační
pobyt ve Starých Křečanech. Aklimatizák sloužil k tomu, abychom se vzájemně poznali a lépe si vytvořili
kolektiv. Každý měl za úkol připravit si na večer sám či ve skupině nějaké vystoupení. Já se sestrou jsme si
vybraly zpěv písničky Na Okoř je cesta, zkoušeli jsme si to zpívat doma a bylo to super, ale ve finále jsem to
odzpívala sama, neboť Sabča se začala hrozně smát a zkoušeli jsme to zpívat znovu snad čtyřikrát, ale nešlo
to. Na tenhle večer nezapomenu, ale díky Sabči smíchu jsme od spolužáků dostaly hodně bodů. Během
aklimatizáku jsme navštívili i pramen Mandavy, zámek Šluknov a zažili spoustu legrace. Na našem pokoji nás
bylo 10 a stále jsme vymýšleli, co dělat, a tak jsme začali skákat po postelích a pod Gabčou křupla šprycle,
nejprve jsme se všechny hrozně smály, ale potom jsme přemýšlely, jak to zamaskovat, aby nebylo nic
poznat, nakonec se nám to podařilo dokonale zamaskovat a nikdo nic nepoznal :D. Také si vzpomínám, že
Petra v dívčí umývárně utrhla kohoutek, všude bylo tolik vody, že jsme byli všichni mokrý, zkrátka
aklimatizák byl plný zábavy :D. Dalším zajímavým výletem, který jsme zažili v primě, byl výlet s naší
němčinářkou, paní učitelkou Janákovou, do Německa do Kletterwaldu. Jeli jsme tam ráno 6. 11. 2009 v osm
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hodin na kole ještě s její třídou (o rok staršími), Kletterwald je lanový park v Großschönau. Dostali jsme
helmy, vybavení na lezení a malé školení v němčině, jelikož jsme však byli v šesté třídě, nerozuměli jsme, a
proto nám vše paní učitelka Janáková překládala, musím říct, že to byl úžasný zážitek, hlavně pro nás, neboť
to jsme ještě měli chuť vše objevovat, zkoušet nové věci a téměř ničeho jsme se nebáli. O týden později (12.
11. 2009) nás čekal další skvělý zážitek, spaní ve škole spojené s Halloweenem, který pro nás připravila paní
učitelka Málková spolu s paní učitelkou Krejčovou, za spolupráce se staršími studenty. Všichni jsme měli za
úkol přijít nějak halloweensky oblečení, já jsem byla za čarodějnici. Byly pro nás připravené různé soutěže a
nakonec i stezka odvahy, kterou připravili starší studenti, musím říct, že to bylo docela strašidelné,
vymysleli to skvěle, přeci jen jsme byli malí, tak nás vystrašit nebylo tak těžké, dokonce z kečupu vytvořili
krev, která v té záři svíček vypadala až děsivě pravá. V roce 2009 se konal i pingpongový maraton, který se
pravidelně opakuje každé dva roky, studenti všech tříd hrají pinpong v určitých časových intervalech, někdo
si může zkusit hrát pinpong celých 24 hodin v kuse, ale to musí být pěkně náročné, každopádně to byl zase
jiný zážitek, říkala jsem si, že gympl je super, nabízí tolik možností, které jinde nenajdete. Ano, i přes tolik
akcí jsme se i učili, mamka měla pravdu bylo to náročnější než na základce, ale ne nemožné (to jsem ještě
nevěděla, co bude v oktávě :D), poprvé jsme zažili klasifikační týden, což pro nás bylo něco zcela jiného,
zápis na zkoušky byl zcela chaotický, a navíc když jste byli malí primánci, tak na vás nikdo nebral ohled,
takže starší předbíhali a vy jste neměli moc velkou šanci dostat se na zkoušky, které jste chtěli. Primu jsem
ukončila předáním vysvědčení 30. 6. 2010 v kostele na Studánce.
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aklimatizák

první školní den na gymnáziu

Kletterwald

Kletterwald
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Halloween (zakrvácená ruka kečupem)
Halloween

společná fotka na konci primy
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SEKUNDA
V sekundě (sedmé třídě) k nám nastoupila nová spolužačka Romana Troppová, která se právě přestěhovala
ze Žatce do Varnsdorfu. Byla taková tichá, uzavřená a s nikým se moc nebavila. Ve třídě nebyla zrovna moc
oblíbená, sama se nechtěla příliš zapojovat do konverzace, ale přesto si našla pár kamarádů. Když na to teď
zpětně vzpomínám, docela mě mrzí, že na ni byla téměř celá třída zlá. Muselo to pro ni být hrozné, přejít na
školu, kde nikoho neznala. Mnoho spolužáků ji pomlouvalo a vysmívalo se jí, já se vždy snažila stát stranou,
neplést se do takových rozhovorů, ale možná jsem jim měla říct, ať ji nechají být. Sekunda pro mě byla
sportovním rokem, poprvé mě paní učitelka tělocviku Holubářová poslala reprezentovat naší školu na
podzimní hry ve skoku dalekém. Musím přiznat, že jsem byla hodně nervózní, nechtěla jsem něco zkazit.
Nakonec jsem se neumístila nějak dobře, bylo tam mnoho škol, které reprezentovali sportovci a atleti, ale
pro mě to byla skvělá zkušenost. Během celého roku byly různé sportovní akce v rámci školy, kam jsme
mohli přijít a zkusit si to. Na konci sekundy byl přebor školy ve vybíjené, kde jsme se utkali i s týmy ze ZŠ
Seifertova. V našem týmu byla Andrea, Tereza, já, Sabča a Anička. Musím nás pochválit, hrály jsme dobře,
získaly jsme první místo, které jsme obhájili až do sexty (druháku). Konec školního roku jsme zakončili
slavnostním předáním vysvědčení v kostele na Studánce, kam jsme jeli autobusem.
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podzimní hry – skok daleký

hvězdný tým – vybíjená (1. místo)

společná fotka na konci sekundy
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TERCIE
Novinkou tento rok se u nás na škole stal vánoční jarmark, který se od tohoto roku koná každý rok před
vánočními prázdninami, celý den se neučíme, ale jen chystáme potřebné věci na jarmark. Jarmark má
rozvinout fantazii studentů, kteří si mají vymyslet, co budou na svém stanovišti prodávat. Já jsem tento rok
pomáhala paní učitelce Novodárské s výzdobou a potom trochu své sestře, která měla stánek s Marií
Dítětovou, Anetou Ondráčkovou, Nelou Beytlerovou, Aničkou Paulovou a Verčou Dvořákovou, ve kterém
prodávaly ručně vyráběné vánoční ozdoby z papíru (origami). Byl to skvělý nápad, neboť studenti zde mohli
projevit svou kreativitu a lidé se mohli podívat na trochu netradiční jarmark. Nechyběl zde ani trdelník či
čokoládová fontána pro milovníky sladkého nebo Vohnout s uzeninami pro milovníky masa. Před
gymnáziem se dokonce prodávali kapři. Každou hodinu pak vystoupil pěvecký sbor pod vedením paní
učitelky Jirchářové. Vánoční jarmark byl úspěšný, a proto se stal jakousi tradicí gymnázia a koná se každý
rok. Na konci tercie jsem zažila nečekaný okamžik, a sice vysvědčení na konci roku. Předání vysvědčení bylo
opět slavnostní, avšak tentokrát se konalo v kostele svatého Petra a Pavla na náměstí ve Varnsdorfu.
Výjimečné pro mě bylo proto, že jsem poprvé na gymnáziu dostala na vysvědčení samé jedničky, byla jsem
opravdu překvapená, ale o to více šťastná, učila jsem se opravdu poctivě a toto pro mě byla ta nejlepší
odměna.
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čokoládová fontána - jarmark

sbor gymnázia – jarmark

společná fotka na konci tercie
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vysvědčení – konec tercie
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KVARTA
Tento rok nás bylo o dva méně, odešla totiž Aneta Ondráčková a Marie Dítětová, Anetu jsem obdivovala,
odešla se učit do Německa. Zapsali jsme se jako každoročně na projektové dny, já jsem si vybrala projekt u
paní učitelky Jirchářové a Filipové (dnes Dlaskové), kdy jsme v rámci projektu v říjnu navštívili Osvětim, což
byl nezapomenutelný zážitek. Jeli jsme tam brzo ráno autobusem a vraceli se až kolem třetí ráno další den.
Vzali jsme si s sebou několik zlotých jako kapesné, když jsme dorazili na místo, musela jsem si ve stánku
koupit pohledy a knížku o Auschwitz – Birkenau, vždy když totiž něco navštívím, kupuji si alespoň pohled
jako vzpomínku. Na celou Osvětim jsme měli průvodkyni, která nám vše dopodrobna popsala, musím říct,
že když jsme byli ve spalovací komoře, měla jsem opravdu husí kůži, vypadalo to tam opravdu zachovale, a
když si to spojíte s tím, co jste se dozvěděli o vyhlazovacích táborech ve škole, co jste o nich četli anebo co
vám o nich řekla průvodkyně, bylo to tak šíleně opravdové. Děkuji tomuto nápadu, neboť bez tohoto
projektového dne by mě asi ani nenapadlo podívat se tam. Musím tedy opět říct, že mám další skvělý
zážitek, který jsem zažila díky škole Novinkou pro tento rok se stal gymplfest, který vznikl pod vedením
paní učitelky Filipové (Dlaskové). Tento první gymplfest organizovala její třída, ale další pak organizovala už
naše třída, neboť první gymplfest organizovali oktaváni (čtvťáci). Gymplest byl úspěšný, hrály zde tři kapely
a počasí také přálo, jako na každé správné akci se prodávala tombola sestavená z cen od sponzorů a z cen,
které jsme přinesli my studenti z celého gymnázia. Gymplfest se konal u Kocoura. Na konci kvarty se
rozhodla Anička Švecová, že opustí gymnázium a od nového školního roku odešla studovat na
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Bratislavskou. Stejně tak se rozhodl odejít Šimon Ježek a Zbyněk Ticháček, za které však do kvinty (prváku)
přišla náhrada.

Osvětim

Osvětim
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první gymplfest
společná fotka na konci kvarty

Vypsaná fixa - gymplfest
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KVINTA
Do kvinty (prváku) k nám nastoupili hned tři nové spolužačky – Martina Doležalová, Lucie Horáková a
Sandra Beránková. Sandra a Lucka k nám přišly ze ZŠ Náměstí a Martina přestoupila z Gymnázia Rumburk,
Lucku už jsem znala, chodili jsme spolu do školky a na prvním stupni základní školy jsme se navštěvovaly
docela často, bydlí totiž asi 15 minut od našeho domu. Sandra i Marťa byly velice přátelské, takže nebyl
problém se s nimi seznámit. Neboť k nám přistoupili nové studentky, musely jsme jet na stmelovací pobyt,
tentokrát do Sloupu v Čechách. Byli jsme ubytováni v chatkách po čtyřech, užili jsme si opět spoustu
legrace. Jako vždy jsme měli v nohách „100 jarních kilometrů,“ neboť naše třídní paní učitelka Málková je
milovnice túr, ale mně osobně to nevadilo, neboť já mám takové výlety také ráda. Navštívili jsme dokonce i
hrad Grabštejn, kde jsme měli možnost vidět i vystoupení vycvičených vojenských psů. Také jsme hráli
různé stmelovací hry, důležité ve spolupráci a pomoci týmu. Večery jsme často věnovali přípravě našeho
vystoupení na vřazení kvintánů, které mělo proběhnout cca z 14 dní, toto vystoupení bylo určené pro celou
školu, museli jsme se tedy snažit. Nakonec jsme vymysleli různé scénky, rozdělili jsme se do skupinek a
každá měla jiné vystoupení, které se týkalo našeho studia na gymnáziu. Největší úspěch měl Patrik se svou
scénkou o paní učitelce Krejčové z naší hodiny matematiky. Myslím, že se nám vystoupení povedlo a i
ostatní říkali, že se jim to líbilo. Další skvělá akce, které bych se na jiné škole t
tradičně zakončili v 17 hodin v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí ve Varnsdorfu, o den dříve než ostatní
školy a v den, kdy jsme se již neučili a měli sportovní den v Jiřetíně pod Jedlovou, kam jsme dorazili pěšky.
Musím říci, že i když nejsem věřící, předání v kostele na mě působí slavnostně a jsem docela ráda, že do
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kostela pro vysvědčení chodíme, neboť jinak bych se asi do kostela sama od sebe nepodívala, ale ta
atmosféra nejde zapomenout.

aklimatizační pobyt kvinta

aklimatizační pobyt kvinta
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vřazování kvintánů

vřazování kvintánů

společná fotka na konci kvinty
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SEXTA
Začátek roku pro mě byl šok, přišel k nám na školu nový učitel, doktor přírodních věd, Martin Vohník. Už jen
když jsem ho viděla, nebyl mi sympatický, na první hodině se nás ptal na probrané učivo z nižších ročníků a
nejspíš si myslel, že jsme za celé ty roky na gymnáziu z biologie nic neudělali. Představil nám tedy náš
studijní plán do budoucna, celý půlrok jsme se učili o buňce (obecnou biologii), musím říct, že to bylo velmi
zajímavé, ale vůbec mě nebavil jeho styl učení. Každou hodinu na začátku někoho vyzkoušel, to by nebylo
tak hrozné, ale my jsme měli biologii v pondělí a úterý, takže co jsme probrali v pondělí, z toho zkoušel v
úterý a bylo velmi málo času, podívat se na to, protože v pondělí byly i taneční. Do tanečních jsem se
rozhodla jít i přesto, jak to bude náročné s učením, brala jsem to trochu jako odreagování od školy a hlavně
každý říkal, kolik tam spolu zažijeme legrace, což byla pravda. Odnesla jsme si plno skvělých zážitků se
skvělými lidmi. Nejkrásnější den byl 6. 12. 2014, měli jsme totiž věneček (ukončení našeho
několikaměsíčního snažení naučit se tančit). Vybrala jsem si takové šaty, ve kterých jsem si připadala jako
princezna, všechny jsme vypadaly krásně, byl to jeden z nejkrásnějších večerů vůbec. Po skončení tanečních
bylo konečně více času na učení, tedy hlavně n tu biologii. Pan učitel Vohník hodně cestoval, ale s tím ho na
školu přijali, mně to tedy moc příjemné nebylo, neboť jako záskok jsme měli pana učitele Holečka, který je
tedy mnohem sympatičtější než pan Vohník, ale oba učí úplně jiným způsobem, proto bylo tolik stížností,
nejen z naší třídy, ale nic se nedělo, pan učitel Vohník na škole zůstával nadále. Musela jsem se s tím tedy
nějak smířit, ale protože už nás každý strašil s maturitou, rozhodla jsem se, že pokud na škole pan Vohník
zůstane až do naší maturity, z biologie rozhodně maturovat nebudu. Školní rok jsem nakonec úspěšně
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zvládla na vysvědčení jsem měla pouze jednu dvojku a to z matematiky a ne z biologie :D. Jediné, co mě
mrzelo, že na konci tohoto školního roku odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Makalová, naše
češtinářka. Měla jsem ji ráda, i když její testy i zkoušky byly těžké, ale myslím si, že by nás dokázala opravdu
kvalitně připravit na maturitu, i když to dokáže i naše současná paní učitelka Pondělíčková, ale paní učitelku
Makalovou jsme měli přeci jen déle.

věneček – taneční
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taneční 2014

Taneční 2014

Prodloužená – taneční 2014

1. lekce v tanečních 2014

společné foto na konci sexty
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věneček – taneční 2014

věneček – taneční 2014

věneček – taneční 2014

tanec se strejdou – věneček 2014
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SEPTIMA
Náročný rok začal v septimě, byl to rok, kdy jsme měli zpracovávat ročníkovou práci. Každý z nás si vybral
učitele, který měl být vedoucím jeho práce a pomáhat mu, když bude potřeba. Já jsem oslovila paní učitelku
Pondělíčkovou a myslím, že to byla dobrá volba, nutila mě k odevzdání částí práce do určitého termínu a
zabránila tak tomu, abych práci dělala na poslední chvíli. Zvolila jsem si téma Varnsdorfské památky se
zaměřením na Hrádek, nejprve jsem si myslela, že tuto práci nemohu zvládnout, ale postupem času se
ukázalo, že všechno se dá zvládnout, když se chce. Sama jsem fotila památky do přílohy, chodila do
knihovny pro příslušné materiály, oslovila paní Jupovou na Hrádku, zda by mi pomohla při praktické části,
poskytla mi tak jeden den strávený na Hrádku a tabulky návštěvnosti na Hrádku, ze kterých jsem nakonec
vytvořila statistiky návštěvnosti Hrádku v určitém období. Opět musím poděkovat škole, že ačkoliv jsem si
zprvu myslela, jak mi je tato práce k ničemu a proč ji musíme dělat zrovna teď, když samotný ročník je
náročný na učení, ale nakonec jsem za tuto zkušenost nesmírně ráda, neboť takto přesně bude vypadat
bakalářská práce na vysoké škole, i když o něco delší, ale já alespoň budu už vědět čím začít a jak práci
zvládnout. Tento rok jsem dokonce navštívila Augsburg, byla jsem spolu s mou sestrou a pár dalšími na
konci sexty (druháku) vybrána na pobyt v Augsburgu, kde jsme se měli zdokonalit v německém jazyce. Jeli
jsme tam na konci listopadu na 6 dní, ubytováni jsme byli v rodinách a navštěvovali jsme tam denně 4
hodiny školu, učil nás němec, bylo to spíše formou her, hráli jsme například aktivity v němčině, to byla
opravdu zábava. Po skončení školy jsme navštěvovali památky a také jsme měli možnost vidět vánoční trhy
v Augsburgu, byl to super zážitek. Na konci roku se konal již pátý gymplfest, který naposledy organizovala
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naše třída. Docela mě mrzí, že už budu pouze návštěvníkem gymplfestu, a ne jeho součástí. Na konci tohoto
roku odešel pan Vohník a já věděla, že už tu příští rok nebude, proto jsem se rozhodla zapsat se na seminář
z biologie  Pan Holeček je pro mě totiž nejlepší učitel na škole, který by se pro své studenty i rozkrájel.

úspěšně zvládnutá ročníková práce

pokyny k vyučování v Augsburgu
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poslední zvonění – společné foto s oktávou

poslední zvonění
společné foto na konci septimy

poslední zvonění
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OKTÁVA
Poslední ročník se alespoň u mě nesl a ještě teď nese ve znamení stresu, nejen kvůli maturitě, ale také
proto, že jsme poslední rok na škole dostali snad nejvíc úkolů za celou dobu gymnázia. Nejhorší pro mě byla
rozsáhlá práce z IVT, kterou jsme museli dokonce obhájit, abychom ji jen od někoho nezkopírovali. Od
počátku školního roku se pochopitelně řešil ples, na který se mi zpočátku vůbec nechtělo. V listopadu (3.
11. 2016) jsme měli stužkovák u Kocoura. Každý přišel převlečen v masce, neboť náš stužkovák byl ve stylu
Halloweena, já jsem zvolila kostým krvavé nevěsty, který mi dělala sestra, a musím říci, že se jí neskutečně
povedl (viz foto). Po stužkováku se opět řešil ples, mezitím ještě jarmark, který byl tento rok trošku zvláštní,
neboť téměř všechen výdělek z výrobků, které jsme prodali, připadl do třídního fondu, ale protože my už
jsme na škole byli poslední rok, mohli jsme si polovinu získaných peněz nechat a polovina se dala na účet,
kde byly peníze na náš ples. Nejvíce času jsem tento rok trávila právě ve škole, protože mám třikrát týdně
odpoledňák a před plesem jsme měli téměř každé dva týdny trénink se Zuzkou na naše předtančení k plesu.
3. února 2017 přišel ten nejkrásnější den, sice jsem neměla mé vysněné šaty, ale ta atmosféra byla
k nezaplacení. Celý večer patřil nám, předtančení se všem moc líbilo. Byl to nezapomenutelný večer, a to se
vším všudy, poprvé jsem se opravdu opila :D, no co, maturitní ples je jen jednou za život, že? Nyní, měsíc
před koncem ročníku, řešíme tablo a z maturity už jsem hodně nervózní. Vůbec nechápu, jak to všechno
mohli zvládnout absolventi gymnázia před námi, navíc si vůbec nevěřím a myslím si, že maturitu nezvládnu.
Ale musím jí zvládnout, i kdybych měla čtyřky, byla jsem totiž přijata na vysokou školu v Hradci Králové na
obor zdravotní laborant. Nevím, jak vše nakonec dopadne, vím jen to, že poslední dva týdny nemám vůbec
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žádnou energii, jsem vyčerpaná a neuvěřitelně vystresovaná. Jediné, na co se v nejbližší době těším, je
poslední zvonění, nejen že jsme si se spolužačkami vymyslely skvělý kostým, ale také se konečně můžeme
na studentech „vyřádit“ my, a ne oni na nás, i když já už nyní vím, že nikoho octem polévat nebudu. Přijde
mi to zbytečné, budu jen za tu „hodnou“, která bude rtěnkou kreslit srdíčka, protože člověk nikdy neví, co
se může stát, co když neudělám maturitu a budu opakovat ročník? Nechtěla bych, aby se na mě spolužáci
zlobili kvůli poslednímu zvonění :D

stužkovák – foto s Luckou Škachovou

fotky z plesu – shrnutí večera
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společné foto v šatně před předtančením

předtančení

- 31 konec předtančení

Oblékání šatů/obleků na šerpování

slavnostní nástup na šerpování
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slavnostní nástup na šerpování

šerpování

společná fotka s Gabčou Zimovou (spolužačkou)

šerpování
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foto se spolužačkami – Šárkou a Lenkou

foto se spolužačkou Eliškou

půlnoční překvapení – „oranžová vesta taky cesta“

rodinné foto z plesu
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SHRNUTÍ
Cílem tohoto čtyřdenního projektového dne bylo rozpomenout si na všech osm let, které jsme na gymnáziu
prožili. Doufám, že se mi alespoň zčásti podařilo úkol splnit, i když to úkol nebylo zcela tak lehké, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Nejvíce mi pomohlo, když jsme se o prožitých létech bavili spolu se spolužáky,
protože pan Holeček je skvělý a nechal nám při tvoření volnou ruku. Patří mu proto velké díky, nejen kvůli
volnosti, kterou na při projektovém dni poskytoval, ale především díky za nápad, který vedl ke vzniku těchto
vzpomínek sepsaných do knížečky. Také bych chtěla poděkovat všem spolužákům za prožití krásných
společných osmi let, které utekly jako voda. Veškeré fotografie, které se v mé práci objevují, jsou převzaty
z webových stránek školy (http://bgv.cz/), vlastního archivu, fotky plesu poté ze stránek pana Zápotockého
(https://www.facebook.com/zapotocky.petr/?fref=ts)a
fotografky
Martiny
Šťastné
(https://www.zonerama.com/martinastastna/Album/2671690),
úvodní
foto
poté
z wikipedie
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium_Varnsdorf). Všem přeji mnoho úspěchů u maturity, a
věřím, že se brzy
opět setkáme.

Společné foto při příležitosti focení na tablo (10. 4. 2017)
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