Sabina Güntherová
Ve Varnsdorfu, 2017®

Poděkování

Chtěla bych poděkovat panu učiteli Holečkovi za jeho skvělý nápad tématu projektového
dne, také za jeho starostlivost, občerstvení a v neposlední řadě za vše, co pro nás dělal a
jak nám od našich počátků na gymnáziu pomáhal.
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Úvodem
Nápad poprat se se vzpomínkami za posledních osm let je sice opravdu skvělý a velmi
přínosný, avšak nalézt všechny vzpomínky je pro člověka (jako já), který zapomene, co
dělal včera velmi náročné. Již po prvním projektovém dnu mi je však jasné, že vzpomínek
bude až moc . Pan učitel je velmi vstřícný a důvěřuje nám, proto nás nechává nás
debatovat o našich zážitcích a nehodách, které se nám jako třídě udály. První den je tedy
velmi přínosný, co se vzpomínek týče, teď už jen vybrat si, co potřebuji a je to. Ono se to
však lehce řekne, než udělá a proto se tento projekt stává náročnějším, než jsem si
myslela. Nicméně nejsem zrovna spisovatel a proto se v psaní docela krotím a volím spíš
formu nastínění situace v daném ročníku a pak nějakou tu fotografii. Ačkoli moje „kniha“
nebude až tak obsáhlá, bude v ní skryto spousta vzpomínek a zážitků.
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CESTA NA GYMNÁZIUM¨
"aneb jak to celé začalo"
Již od třetí třídy se mé kamarádky ze základní školy bavili o gymnáziu. Já jsem z toho
ještě neměla rozum a tak jsem o přestupu nepřemýšlela. Jedinou věcí, nad kterou jsem
přemýšlela, bylo, co budu dělat, až přijdu domů ze školy. Ale jak jsem "rostla", spolužačky
už si říkaly různé typové otázky, které by se mohly v příjímacích testech objevit a já se
pomalu ale jistě začala také rozmýšlet, jestli půjdu na jinou školu. Mou dosavadní školu
byla základní škola Seifertova, ale protože byla vybrána mými rodiči, nebyla jsem zde
zcela spokojena a chtěla jsem přestoupit. Nejdříve jsem se rozmýšlela, jestli půdu a
gymnázium nebo na základní školu Náměstí. Nebýt silného pouta mezi kamarádkou a
mnou, asi bych nakonec zůstala nebo přešla na Náměstí. Ale jelikož jsem si o stavu školy
Seifertova myslela v tu dobu své, gymnázium bylo tou nejlepší volbou. Na příjímací řízení
jsem se připravovala opravdu velmi poctivě. Již od počátku páté třídy jsme společně s
mými tehdejšími (vlastě některými i nynějšími) spolužáky připravovali s paní učitelkou
Kytlovou.
Den D nastal. Bála jsem se, ale zároveň jsem se i těšila. Příjímací zkoušky byly opravdu
náročné a nebýt malé pomoci spolužáka a pečlivé přípravy, neměla bych šanci. Nakonec
jsem přijímačky zvládla a už jen čekala na výsledky. Pamatuji si, že výsledek nám byl
oznámen 30. dubna někdy k večeru. Mamka zvedla telefon a paní sekretářka nám hned
za žhava řekla, že jsme byly obě přijaty. Můj výsledek na přijímačkách byl uspokojivý.
Skončila jsem na krásném 17 místě a zbytek páté třídy se těšila na novou etapu mého
života – na život gymnazistky. Samozřejmě proti této radosti stál smutek, že opouštím
kamarády ze základní školy, ale to prostě už k životu patří.
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Gymnázium
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prohlížet v rámci výuky už na
základní škole

Číslo, se
kterým jsem šla
na přijímačky
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ZAČÁTEK DLOUHÉ CESTY GYMNAZISTKY
Prima - 6.třída
Prima je už opravdu v dávné minulosti, ale i přesto mi v hlavě utkvělo pár úžasných
vzpomínek. Nejprve bych se ráda zmínila o začátcích v této třídě - přesněji o našem
seznamováku. Seznamovací pobyt se konal na začátku primy, v září. Ubytováni jsme byli
v Křečanech a já si myslela, Bůh ví, jak daleko jsme nebyli. Až po pár letech mě mapa a
rodiče vyvedli z omylu. V Křečanech jsme chodili po výletech, navštívili jsme zámek, kde
nás nezaujal interiér zámku a vyprávění průvodkyně, ale papuče, díky kterým jsme se
mohly volně pohybovat a klouzat po podlaze, což nás velmi bavilo. Také pro nás paní
učitelky vymysleli program, který zahrnoval i soutěže. Poprvé jsme si mohla vystřelit ze
vzduchovky.
V deštivém počasí jsme byli na pokojích a pamatuji si, že Gábina skákala po posteli a na
jednu skočila takovou silou, že se pod ní postel prolomila. Ještě jedna katastrofa se na
tomto výletě udála. Když jsme se koupali, Petře se podařilo urvat kohoutek a všude
začala stříkat horká voda. V tu chvíli to nebylo vtipné, ale později jsme se vždy zasmáli.
Na seznamovák jsme si také měli připravit nějaké vystoupení, abychom se třídě
představili. Já se sestrou jsme si připravili píseň Na Okoř je cesta, naší oblíbenou lidovku.
Bohužel já jsme byla tak nervózní, že jsem se začala smát a nedokázala jsem ten smích
zastavit. Na můj účet jsme se tedy pak také hezky dlouho smáli.
S paní učitelkou Janákovou, jsme měli možnost se skupinou němčinářů jet do Německa
do lezeckého parku, kam jsme jeli na kolech, a poprvé jsme byla v lezeckém parku, což
bylo super, ale v té době jsem byla opravdu malinká a pro malé lidi lezecký park opravdu
nebyl. I přes menší překážku jsem si to tam ale užila.
V primě jsme také dostala svou první a poslední poznámku. (Když jsem šla z učebny
fyziky, nechala jsem se unést davem a šla pět do třídy, ale bez učitelky. Což jsme neměli
a tak jsem dostala poznámku, které se dnes pouze směji.)
Na výletě jsme pak byli v Jiřetíně pod Jedlovou, kde jsme si udělali sportovní den a asi se
to dobře uchytilo, protože jsme pak pravidelně každý rok, chodili do Jiřetína a udělali si
krásný konec školního roku spojený se sportem.
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Také si vybavuji, že si paní třídní učitelka pletla Adama s Patrikem. No upřímně i já si
celou primu myslela, že jsou sourozenci a nikdo by mi to nevymluvil. Až v sekundě, kdy
jsme se trochu více skamarádili, mi celou skutečnost vysvětlili.

↑Návštěva lezeckého parku v Německu (11/2009)
↓ „oslava“ Velikonoc
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Paní učitelka se nám snažila
Primu ozvláštnit, a tak jsme se
vydali bobovat.
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Sekunda - 7.třída
V sedmé třídě jsme se už lépe znali a vznikaly mezi námi opravdu kamarádské vztahy. Já
společně s dalšími sedmi holkami vytvořila skupinu a společně jsme trávili spoustu
volného času, slavili narozeniny a chodili na oběd.
Na výlet v sekundě jsme byli v Zoo Liberec. Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží,
odkud jsme jeli do Liberce na celodenní výlet. Ačkoli jsem Zoo Liberec znala opravdu
dobře, se třídou to bylo úplně jiné a Zoo jsem najednou viděla z úplně jiné stránky.
V sekundě mé vysvědčení také nevypadalo úplně dobře, protože jsem nebyla kamarádka
s dějepisem a tak jsem dostala trojku. Ale to mi na prázdninové náladě neubralo.
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Tercie - 8.třída
Na tercii si moc nepamatuji, ale vím, že jsem si na známky začala dávat vetší pozor a
dokonce jsem se začala také učit. Nebyla jsem moc zdatný češtinář, proto jsem si vždy
odnesla dvojku, ale z ostatních předmětů jsem si známky vylepšila.
Na výletě jsme byli ve Sloupu v Čechách u pana Pytelky. Tento objekt připomínal
koncentrační tábor, protože chatky vypadaly, jako kdyby se měli rozpadnout a celý objekt
působil velmi zpustle a opuštěně. Navzdory našemu ubytování jsme si výlet užili. Chodili
jsme na různé výlety, jako vždy, protože naše paní učitelka uměla výlety skvěle
naplánovat.
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Kvarta-9. třída
Na výlet jsme jeli na vodu. Poprvé jsem sjížděla vodu, a to na raftech. Naše „vodáctví“
proběhlo bez úhon a všichni jsme to zvládli. Náš areál také vypadal lépe než předchozí,
jen plac na sportovní vyžití nevypadal moc přívětivě.
Prázdniny u mě byly ve jménu velkých příprav na přechod z nižšího stupně na vyšší. Celé
prázdniny jsem byla zvláště nervózní, ale zároveň jsem se těšila. Bohužel toto nadšení
mně již po prvních dvou měsících přešlo. Ale i přesto tyto prázdniny patřili mezi poslední
volné prázdniny, protože pak přišly různé brigády a volného času ubývalo.
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dobrovolně hodiny fyziky s panem Zelinkou.
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Vyšší stupeň
Kvinta – prvák
Do prváku k nám přibyly další dvě spolužačky Sandra a Lucka, a tak jsme museli na další
seznamovák, který se konal na Kristýně. Ačkoli počasí nám moc nepřálo, na výlety jsme
chodili. Když jsme se jednou vraceli do "tábora", dala nám paní učitelka rozchod. Měli
jsme se vrátit sami. Jenomže jsme nějakým záhadným způsobem zabloudili a dostali se
až do Německa. Cestu jsme nakonec našli a šťastně se vrátili do tábora, ale museli jsme
si odpykat trest - dřepování.
Jako každá kvinta, i my jsme si museli připravit vřazování, což je představení se celému
gymplu. My jsme byli rozděleni do skupinek a každá měla za úkol připravit si nějaké
krátké vystoupení. Já byla ve skupince, která přednášela básničky, které jsme sami složili.
Za „odměnu“ jsme dostali kornouty se sladkostmi.
V kvintě už pomalu přestávala sranda, protože přeci jen už jsme byli velcí a naše
povinnosti se pomalu navyšovaly. No i na známkách jsem si v tu dobu začala více záležet
a tak jsme poprvé za celou éru gymnázia dostala samé jedničky.
V kvintě jsem jela na poslední školní výlet. I když se mi na výlet už moc nechtělo,
nakonec jsem si ho užila a vzpomínám na něj s úsměvem na rtech. Tenkrát jsme jeli
k Máchovu jezeru, paní učitelka jako vždy vybrala cenově výhodný avšak oku ne příliš
lichotivé ubytování, ale areál byl hezký. Večer jsme se spolužáky blbli na obrovském
nafukovacím polštáři, hráli jsme (u mě ne moc oblíbený) volejbal, navštívili jsme hrad
Bezděz a jiné místní památky. Byl to asi nejlepší výlet za celých 5 let na gymnáziu.
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Sexta - druhák
Sextu si pamatuji celkem dobře. Začátek roku byl ve znamení tanečních. Jiiž od září jsme
se navzájem přemlouvali, abychom tancovali společně jako třída a pak čtvrt roku
probíhala naše výuka. Taneční byly každé pondělí v odpoledních hodinách. Ačkoli v
pondělí nebylo moc času na školu a další povinnosti či zábavu, vždy jsem se na taneční
hodiny těšila. Nejvíce mi v paměti utkvěl věneček, protože jsme se každá stala
princeznou. Měly jsme na sobě dlouhé bílé šaty, většina z nás také velmi bohaté a celý
večer patřil jen nám.
Zároveň se v tomto ročníku udály změny v učitelském sboru, které ovlivnily také moji
třídu. Například příchod biologáře Vohníka. Ačkoli jeho učební metody byly zvláštní,
stejně jako jeho přístup k žákům, i přesto mě biologie začala velmi bavit a já se rozhodla,
že z biologie budu maturovat. Jeho výuka však většinu spolužáků od biologie odradila.
Také nastala změna v českém jazyce, otěhotněla nám totiž paní učitelka Makalová,
kterou jsme, ačkoliv byla velmi přísná, měli opravdu rádi a my jí na konci roku koupili
plyšového medvěda. Během těhotenství se její vztah k nám změnil, dokonce i její učební
metody.
Na každoročním Gymplfestu došlo k losování, díky kterému jsem se dostala do úzkého
výběru lidí, kteří pojedou do Německa na výuku.
V sextě jsem začala navštěvovat maturitní plesy, a to nejen naší školy. Ale ples gymnázia
byl pro mě nejlepší. Ples byl můj „náhradní“ zážitek za výlet, protože jsme na výlet nejela
a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé vztahy ve třídě se velmi změnily a já se třídou nikam jet
nechtěla, zadruhé proto, že táta byl na dlouhou dobu indisponován a nemohl pracovat,
takže naše finanční situace nebyla nejlepší.
Prázdniny pro mně také byly velmi zajímavé-našla jsem si první brigádu. Pracovala jsem
V Rumburku, kam jsem dojížděla 7 kilometrů přes Německo. Pracovala jsem v Telecomu,
kde jsem nabízela doplňky stravy. Nebyla to práce pro mě, ale byla jsem vděčná za
pracovní zkušenost. Tyto prázdniny mi také byla diagnostikována celiakie, což ovlivnilo
nejen mě, ale i mé okolí.
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Septima-třeťák
Septima pro mě znamenala pouze práci a stress. Podmínkou pro ukončení ročníku se
stala celoroční práce na námi vybraném tématu, které se říkalo ročníková. Přihlásila jsem
se k panu Vohníkovi, což nebyla úplně komfortní spolupráce, ale i tak jsem prospěla na
výbornou. Zároveň jsem si o panu učiteli udělala vlastní a nový obrázek, který ale nebyl v
jeho prospěch a tak jsme byla ráda, když se rozhodl svou kariéru učitele gymnázia
ukončit.
Na konci listopadu, nadešel čas odjezdu do Augsburgu. Ačkoli jsem si myslela, že pobyt
bude delší, velmi se mi líbil. Jediné, co mi vadilo, byl až příliš organizovaný program. Ale
zase na druhou stranu, díky tomuto programu jsme navštívili zámek Neuschweinstein,
památky města Augsburg a jiné. Nejvíce mi asi dal pobyt u rodiny, protože byli velmi milí a
chtěli se s námi bavit, takže jsme si většinou docela dobře popovídali. I když jsme měli
výuku, nedala mi toho tolik, jako večerní rozhovory.
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Vlastní fotografie z výletu do
Německa
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Oktáva – čtvrťák
VŠECHNO JEDNOU KONČÍ…
To, že jsme se dostala do posledního ročníku, který budu muset zakončit maturitou, mi
došlo opravdu, ale opravdu pozdě-až ke konci listopadu. Paradoxně, i když si uvědomuji,
že je tento ročník důležitý a měla bych se učit, což slyším ze všech stran, můj přístup ke
škole se velmi změnil. Škola už nějak není mojí prioritou, protože jsem konečně "začala
žít". Ani nevím, jak a proč jsem se takto změnila, ale už od začátku oktávy jsme věděla, že
nechci svůj rok života věnovat jenom škole. Začala jsem se hodně věnovat zdravému
životnímu stylu a sportu. Sport se pro mě stal drogou, relaxem a zároveň i zálibou. Věděla
jsem, že svůj život chci směřovat ke sportu, protože mě neuvěřitelně naplňuje. Řekla jsem
si, že i když budu mít spoustu úkolů, musím se zvednou a jít, protože bych stejně tu
hodinu nevěnovala učení, ale jen surfování po internetu. Když mám špatnou náladu nebo
pocit, že je toho na mě prostě už moc, jednoduše jdu a vybiju se při nějaké aktivitě, což mi
velmi pomáhá zvládnout celý tento ročník. Samozřejmě svůj čas věnuji i škole, ale už to
není mojí prioritou mít samé jedničky, jako tomu bývalo dříve. Je jasné, že se můj přístup
odrazí i na mých známkách, ale nechci, aby škola ovlivňovala celý můj život. Jedinou mou
prioritou pro tento rok je ODMATUROVAT, je jedno jestli a maturitním vysvědčení budu
mít čtyřky nebo jedničky, důležité je odmaturovat.
V oktávě je opravdu potřeba stihnou spoustu věcí. Učitelé se tváří více, než kdy dřív, že
jejich předmět je ten nejdůležitější na světě a davají nám jeden úkol za druhým, podle mě
je prostě potřeba se zastavit a udělat si pořádek ve svých prioritách.
Čeká nás všechny důležité rozhodnutí – kam na vysokou školu. Já sama jsem si od kvinty
prošla různými idejemi, kam bych chtěla jít, teď vím, že se chci zaměřit buď na sport nebo
biologii-fyzioterapeut.
K poslednímu ročníku také bezpodmínečně patří maturitní ples. Když si vzpomenu, kolika
hádkami jsme si od septimy prošli, jenom aby náš ples byl dokonalý, připadá mi to
směšné. Některým lidem na plese velmi záleželo a jiní ho téměř ignorovali (já patřila do
druhé skupiny, protože mě ten chvat a stress okolo plesu prostě nějak neoslovil), nicméně
na důležitých věcech jsme se jakž tak dokázali shodnout. Tématem byla Indie. Což se
ukázalo jako velmi dobrá volba pro dekorace. Ačkoli jsme na ples trénovali již od
listopadu, stále bylo na čem pracovat a já si tím, zda umím choreografii, nebyla jistá ani
v den plesu (3. 2. 2017). Jakkoliv byli přípravy a ples dlouhé, samotný ples utekl jako
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voda a nám zůstali jen vzpomínky a fotografie. Jsem ráda, že se naše dřina vyplatila,
neboť ze všech stran je slyšet samá chvála.
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A co dál?
V dnešní době je už povinnost mít maturitu, kterou snad s trochou štěstí udělám, bohužel
se nyní také velmi dbá na vyšší vzdělání a to na titul Bc. a Mgr. Samozřejmě, že bych se
v budoucnu chtěla mít, co možní nejlépe, ale nemyslím si, že k tomu je potřeba vysoká
škola. V dnešní době si člověk s titulem bakaláře vydělá skoro stejně jako člověk
s maturitou nebo výučním listem a tak vlastně ani nevím, jestli mi za to další 3 až 5 let
učení stojí. Chtěla bych se uživit tím, co mně baví – tedy sportem a zdravou stravou, ale
vysokou školu samozřejmě chci zkusit také. Mým snem je žít v cizině a to nejlépe na
Havaji, kde dle mého názoru, vše plyne klidným tempem a lidé jsou k sobě milý a vstřcní.
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Sportovní reprezentace
Vždy jsem byla sportovní typ člověka, proto jsem již od třetí třídy (myslím), reprezentovala
svoji školu (nejprve Seifertovu, poté gymnázium). Nejčastěji jsem běhala-nejvíce 800m,
vytrvalostní běhy to bylo moje . Pak jsem také vyzkoušela kratší tratě, jako štafetu nebo
300m, také jsem skákala do dálky, nejvíce mě však bavil běh. Moje reprezentace za školu
skončila s přechodem na vyšší gymnázium, kdy jsem začala mít problémy s koleny
(pravděpodobně kvůli celiakii), tak jsem přestala sportovat úplně a věnovala se více škole,
čemuž pak také odpovídaly výsledky (samé jedničky v kvintě). Svou lásku k běhu a
sportu celkově jsem si znovu vybudovala až v oktávě, když jsem o prázdninách před
vstupem do posledního ročníku začala pravidelně běhat a od začátku října jsem začala
navštěvovat Fitness centrum Balanc, kam chodím dodnes. Dá se říci, že jsem se v oktávě
téměř našla …
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Horní fotografie pochází z atletiky v primě. Spodní je
z podzimních her ze sekundy
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Obě fotografie jsou pořízeny v sekundě. První je ze školního
turnaje ve vybíjené a druhá z podzimní atletiky
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↑

foto

ze

školního

přeboru

v badbintonu (tercie)
← školní turnaj ve vybíjené
(prima)
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Závěrem..
Ačkoliv jsem si myslela, že jsem celých osm let úplně zapomněla, mýlila jsem se. Moje
vzpomínky se jen uložily do pozadí a já jsem si při tomto projektu připomněla, jak jsem se
za těch celých osm let změnila nejen já a můj postoj ke třídě a životu, ale i třídí kolektiv a
lidé v něm. Vždy jsem si myslela, že nebudu mít problém svou třídu opustit, protože jsme
nikdy nebyli ukázkovým kolektivem, ale spíš jednotlivými partičkami, které proti sobě
bojují. Ale v oktávě došlo ke zlomu a z nás se opravdu stal kolektiv, ve kterém je občas
nějaká bouřka s přeháňkou, ale už jsme schopni se domluvit. Nejsem si jistá, zdaje to
tím, že jsme dospělý nebo spíš tím, že si všichni uvědomujeme, že se příští rok
nesetkáme a naše cesty se nenávratně rozejdou. Dá se říci, že si tento poslední ročník
užíváme, ačkoli maturita a strach z ní se blíží. Teď už jen doufat, že poslední dva měsíce
zvládneme, dostaneme se k maturitě, kterou uděláme a dostaneme se na vysokou školu.
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