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Přijímací zkoušky 
Na přijímací zkoušky na Biskupské Gymnázium jsem se přihlásila na poslední chvíli. Ve třídě se o tom 

už bavili, dostávali nějaké materiály a já si myslela, že se mě to netýká. Pak mi taťka řekl, že chce, 

abych šla na gymnázium a ať si řeknu o přihlášku. Už bylo docela pozdě, takže s tím měla moje bývalá 

třídní paní učitelka docela problém. Nakonec vše zařídila a já se ani nenadála a šla jsem na přijímačky. 

Z mé základní školy šlo zkusit přijímačky hodně spolužáků. Přijímačky byly 22. 4. 2019 a jako můj 

doprovod šel taťka, a když jsme koukali na seznam žáků, taťka mi řekl, že tam bude i můj bratranec. 

Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká. Byli jsme rozděleni do skupin a moje skupina měla jako první 

matematiku. Matematiku jsem měla ráda, takže jsem z toho měla dobrý pocit. Další přišla na řadu 

čeština. Zpětně si říkám, že čeština byla asi ta horší část. Je mi jasný, že jsem pravopis a různá pravidla 

neovládala dobře. Paní učitelka nám četla ukázku a my jsme měli poznat, o jaké dílo se jedná. I když 

jsem to viděla jako film, vůbec jsem nevěděla, které dílo to je. Později mi došlo, že to bylo Jak 

vytrhnout velrybě stoličku.  
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Prima 
Celé prázdniny jsem nemyslela na to, co ve škole přijde. Nastal první den školy, který byl 1. 9. 2009. 

Nepřišla jsem dřív, takže jsem si musela sednout do první lavice. Po mně přišla ještě má spolužačka 

z 5. třídy, Léňa, tak si sedla ke mně. Netrvalo to dlouho a přišla k nám do třídy naše budoucí třídní 

paní učitelka (Mgr. Kamila Málková) s panem ředitelem (ThMgr. Jiří Čunát) a zástupcem ředitele (Ing. 

Jiří Jakoubek). Pozdravili jsme je a následně jsme poslouchali jejich proslovy. Říkali nám, co nás čeká, 

něco o naší škole a snažili se nám aspoň trošku pomoc. Už teď si všímám svých módních výstřelků. 

Ponožky v sandálech k nim bohužel patřily také. 
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Další dny jsme dostávali učebnice, poznávali nové učitele, nové spolužáky a nové prostředí. Naše paní 

učitelka nám řekla, že pojedeme na aklimatizační pobyt, abychom se lépe poznali. Místo vybrala naše 

paní učitelka a byly to Staré Křečany, přesněji chata Sempra. Jeli jsme 23. 9. a já jsem neměla ve třídě 

kamarády, jen Léňu. Byla jsem ráda, že jela také. Chata nebyla úplně luxusní, ale ani to nebylo nic 

hrozného. Na pokojích bylo hodně lůžek. Byla jsem na pokoji s Léňou a také s dalšími holkami. Tam 

jsem také lépe poznala další holky, jako třeba Péťu, Lůcu a Šárku. Tak jsem byla ráda, že jsou ve třídě 

další skvělé holky. Bohužel jsem také zjistila, že tam jsou i holky, se kterými si nerozumím. 

S některými si nerozumím do dnes, ale už mě to tolik netrápí. Pokoje jsme si museli různě 

pojmenovat. Jelikož náš pokoj byl veliký, byly tam dva názvy. Já jsem patřila k Beruškám. Hráli jsme 

různé hry a chodili jsme na různé výlety. Léňa měla bradavice na nohou, takže s námi nemohla na 

výlety. Mrzelo mě to, ale jelikož já od mala s taťkou cestuji a navštěvuji různé hrady, vyhlídky a 

zámky, tak jsem chtěla jít, i když jsem musela jít, dá se říci sama. Dalším super módním hitem jsou 

tepláky a sukně zároveň. Vůbec nevím, jak mě něco takového mohlo napadnout.  Hodně spolužáků 

vzpomíná na to, jak se Pétě v dívčí koupelně podařilo utrhnout umyvadlo a voda stříkala všude 

kolem.  
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Největším překvapením na škole byl klasifikační týden. Bylo to něco nového a hlavně byl šok styl 

zapisování. V primě jsme naštěstí měli jen 4 zkoušky, takže to bylo ještě v pohodě. Ale stejně jsem 

nevěděla, co nás čeká, takže jsem měla obavy a pečlivě jsem se připravovala. V zimě nás naše paní 

učitelka vzala bobovat. Nešli jsme daleko od školy, ale stejně to bylo fajn a hlavně jsme přišli o pár 

hodin vyučování. Další akcí byl Trixi Park. Je v Německu a jsou tam různé prolézačky. Jeli jsme tam na 

kolech s paní učitelkou Janákovou. Chtěla jsem si vyzkoušet všechny atrakce, bohužel jsem 

z některých měla strach. 23. 4. 2009 k nám do školy přijeli lidé z Brtníků. Hráli jsme s nimi hry, zpívali 

jsme si, kreslili jsme si a různě si povídali. V primě jsme také jeli na školní výlet. Jeli jsme do Jiřetína 

pod Jedlovou. Byl to jednodenní výlet a byl to spíše sportovní den. Bohužel z něj nemáme žádné 

fotky. Nabízel se nám zájezd do Anglie. Jelikož jsem měla už tehdy Anglii strašně ráda, chtěla jsem jet. 

Jenže mě rodiče nepustili. Byla jsem z toho smutná. Naštěstí jsem se do Anglie pár let poté podívala.  
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Sekunda 
Do naší třídy přišla nová spolužačka, Romča Troppová. V sekundě jsme byli s Léňou na projektovém 

dni u pana ředitele. Jeli jsme s ním do Terezína. Tam jsem se více začala zajímat o to, co se vlastně 

stalo. Byli jsme i na nějaké přednášce, pouštěli nám film z té doby a chodili jsme po Terezíně a měli 

jsme šanci toho vidět opravdu hodně. 

Naše paní učitelka na výtvarnou výchovu, paní Novodárská, nás pověřila vymalováním centra Jonáš. 

Malá skupinka lidí z naší třídy tam chodila, já jsem byla mezi nimi. Fotka našeho díla bohužel nikde 

není.  
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V tomto roce se u nás založila akademie příslibu. Díky akademii máme nárok na různá doučování a 

kroužky. Já jsem pravidelně chodila na Canis Klub k naší třídní paní učitelce. Chodili jsme na různé 

výlety s našimi psy. Vždy jsme si povídali, nebo je nějak trénovali. Paní učitelka nás vzala i na jednu 

soutěž. Bylo to jen tak pro zábavu, abychom se podívali, jak to tam vlastně můžu vypadat. S naším 

psem, Benjim, jsem si pořád hrála, takže mě i hodně poslouchal. Navíc z toho měl sám radost, takže 

různé překážky mu nedělaly problém, i když to je malý voříšek. Nečekala jsem, že bych se vůbec 

mohla umístit, ovšem když řekli mé a Benjiho jméno, neměla jsem slov. Nevím, co bylo důvodem, že 

si vybrali mě a Benjiho. Hlavně, když nám řekli, ať si se svým psem hrajeme a já jsem si k němu jen 

sedla a začala ho drbat. Doma mu často házím míček, nebo klacík, ovšem to tam nebylo možné. Na 

jednu stranu je to možná ten důvod, proč mě vybrali, protože ostatní to strašně přeháněli. V sekundě 

nám poprvé předávali vysvědčení v kostele, letos bylo předávání v kostele na Studánce. Kdo neměl 

jak se tam dostat, měli šanci jet autobusem, který platila škola.  
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Tercie 
V tercii byl poprvé vánoční jarmark. Já jsem tehdy prodávala různé náramky a řetízky vyráběné 

z korálků. Pamatuji si, že neměly veliký úspěch a mě to mrzelo. Pro příští roky jsem se poučila a dělala 

jsem raději jen pomocného anděla. Pomáhala jsem paní učitelce s výzdobou, úklidem a vším, co bylo 

zrovna potřeba. Náš canis club fungoval dále. V tercii jsme na školní výlet jeli do Sloupu v Čechách, na 

výlety jsme vždy jezdili po klasifikačním týdnu, protože v pátek je ředitelské volno, takže jsme měli 

prodloužený víkend. 22. 10. 2012 jsme byli v Osvětimi. Byl to projekt s paní učitelkou Filipovou. 

Hodně mě to zasáhlo. Bylo to horší než Terezín. Samozřejmě jsme to měli s průvodcem, takže to bylo 

o to silnější. Tento rok z naší třídy odešla Aneta Ondráčková. Od tohoto roku se předávalo vysvědčení 

v kostele ve Varnsdorfu. Od tohoto roku je to tak stále.  
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Kvarta 
Tento rok jsme měli za úkol v hudební výchově natočit videoklip. Použít jsme mohli jakoukoliv 

písničku a do toho udělat podle sebe nějaký videoklip. Já jsem byla s Romčou Troppovou, Lůcou 

Škachovou, Mírou Mannem a Terkou Hrabákovou. Vybrali jsme si písničku od Skrillexe, Bangarang. 

Romči nevlastní taťka pracuje o policie, a jelikož jsme si to trošku předělali, do videoklipu jsme dali i 

scénu s vězením. Měli jsme šanci využít i policejní auto, uniformu a pendrek. Samozřejmě stojící auto, 

protože v té době jsme rozhodně řidičák neměli. Já jsem později video stříhala a byla jsem z výsledku 

nadšená. V Kvartě odešla Majda Dítětová. Na školní výlet jsme jeli na Malou Skálu. Tento rok pro mě 

byl nejlepší. Konečně jsem měla tu možnost, podívat se do Anglie. Levná záležitost to není, ale mé 

přání se tím konečně splnilo. Jelo hodně lidí z naší školy a já byla jako v ráji. Ten rok se jelo přes 

Amsterdam a Skotsko. Byl to ten nejlepší zážitek. V Amsterdamu to bylo super, ve Skotsku jsme 

bydlely s Romčou u té nejlepší paní, která se o nás úžasně starala a pořád se s námi bavila. Angličtinu 

jsem neměla dlouho, ale aspoň jsem měla šanci se v ní zlepšit. Po Skotsku jsme konečně jeli do 

Londýna. Tam jsme také bydleli u rodin, ta naše nebyla tak skvělá, ale byl to Londýn! Třída paní 

učitelky Filipové vymyslela GymplFest. Od prvního roku se konal v Pivovaru Kocour. Pozvaly se různé 

kapely, udělala se tombola a zábava mohla začít. Hlavní kapelou byla Vypsaná FiXa. 
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Kvinta 
Do třídy přišla Sandra Beránková, Lucka Horáková. Sandru Beránkovou znám už strašně dlouho. Ve 

školce a v první třídě jsme byly nejlepší kamarádky, pak jsem se odstěhovala a už jsme se nevídaly. 

Byla jsem ráda, že jsem ji po tak dlouhé době zase viděla. Tento rok byl zase aklimatizační pobyt, 

protože jsme chtěli, aby se nové spolužačky začlenily, a lépe jsme se s nimi poznali. Jeli jsme na 

Kristýnu do Hrádku nad Nisou. V Hrádku mám kamarádku, takže jsem to tam trošku znala. Paní 

učitelka nám už věřila a mohli jsme chodit sami. Ovšem měli jsme vše naplánované, takže jsem se 

s tou kamarádkou neviděla. Jednou jsme měli jít sami ke Kristýně, ale po cestě jsme asi špatně 

odbočili a dostali jsme se skoro do Německa. Pak jsme se od té skupiny oddělili a šli jinudy a ta další 

skupinka přes to Německo šla. Přijela se tam za námi podívat i paní učitelka Veselá a hrála s námi 

nějaké hry. V říjnu proběhlo i vřazování Kvintánů. Bylo to vřazení žáků na vyšší stupeň. My jsme si 

připravili různé scénky a naše skupinka předváděla pana učitele Zelinku. Nebylo to myšleno vůbec zle, 

jen jsme říkali jeho vtipné hlášky. Marťa Doležalová u nás nebyla hned od začátku školního roku, ale 

přišla až později. Po předání pololetního vysvědčení jsme šli do kina. Pustili nám film o Stevu Jobsovi. 

Tak i začala tradice a každý rok nám pouštěli nějaký film. V květnu jsme se s celou třídou, panem 

učitelem Hedvíkem a naší paní třídní učitelkou vydali navštívit Biskupství v Litoměřicích. Tento rok od 

nás odešel další spolužák, byl to Zbynďa Ticháček. Můj taťka jezdí každoročně o prázdninách na 

Mácháč a vždy si ho jen vychvaluje. Tenhle rok jsme jeli na Mácháč se třídou. Byla docela zima, takže 

jsem se nemohli koupat. Ale šli jsme na Bezděz a prošli jsme si Doksy. Konečně jsem věděla, co se 

taťkovi na Mácháči a Doksech líbí. V GymplFestu naše třída pokračovala, hlavní kapelou tento rok byli 

Wohnouti. Od tohoto roku až do septimy jsme se o GymplFest starali my.  
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Sexta 
V sextě naše třída šla vybírat na nevidomé. Tato nadace se jmenuje Světluška. S paní Boučkovou jsme 

se dohodli, kde kdo bude. Já a Péťa jsme byly u penny. Chápu, že to některým lidem může lézt na 

nervy, ale my jsme věděli, že to je na dobrou věc. Dostali jsme i trička, křídla a tykadla.  

Kuba Švec a Marek Slánský tenhle rok odešli z naší třídy. Všichni jsme se divili, proč nám vůbec nic 

neřekli. 

V kině nám v pololetí pustili film Nedotknutelní a byl trošku smutný. Občas ale i vtipný.  

Se školou jsme jeli do Prahy na Parlament. Tam jsme dostali i nějaké suvenýry a měli jsme tam k dis-

pozici občerstvení.  

Rodiče mi opět umožnili podívat se do Anglie. Bylo to zase se školou a tenhle rok jsem bydlela s Pé-

ťou. Na naší rodinu si nemohu stěžovat, opět se o nás krásně starala. Měli malého pejska, se kterým 

jsem si pořád hrála. Bylo krásné vracet se na ta místa. Opět jsme šli na London Eye, pořádně jsem si 

to nepromyslela a šla na něj znovu. Nic se nezměnilo, ale raději jsem měla počkat dole. Výšky mi ne-

vadí, ale mrzelo mě, že to stálo 15Ł. Je to hodně peněz za něco, co jsem už viděla a mohla jsem za to 

spíš koupit nějaký suvenýry. Poprvé jsem byla u Stonehenge.  

Tento rok se jelo opět na Mácháč, ale já věděla, že tam o prázdninách pojedu s taťkou, tak jsem na-

konec na výlet nejela. Ale o prázdninách jsem si to pořádně vynahradila. 

Na GymplFestu byla jako hlavní kapela Slza. Slza spolu zase tak dlouho nehrála, ale já jsem zpěváka 

znala z YouTube. Naše škola dostala možnost poslat pár lidí do Anglie a Německa zadarmo. Ty lidi 

měli zaplacené i vstupy na různé památky a atrakce. Hlásilo se nás ze školy opravdu hodně a vybíralo 

se z nich jen pár. Petr Lexa, zpěvák skupiny, měl tu čest vylosovat čísla, pod kterými se ukrývali lidi, 

kteří pojedou. K mému překvapení vylosoval i mě. Jet se mělo až po prázdninách, takže jsem se měla 

na co těšit.  



16 
 

 

 



17 
 

 



18 
 

 

Septima 

První den nám představili našeho nového spolužáka. Byl jím Lukáš Slabý, který už na naší škole studo-

val, ale nikdy nedostudoval. Párkrát se ve škole ukázal, ale později jsme o něm více neslyšeli.  

Ve škole nám konečně řekli přesný termín, kdy do Anglie pojedeme. Bylo to skoro ze začátku školy, 

takže jsem o nic moc ve škole nepřišla. V Anglii jsme opět navštěvovali místa, která jsem už měla šan-

ci vidět, ale co mě překvapilo, byla pláž Rhossili Bay. Byl to prozatím můj poslední výlet do Anglie a 

opět jsem měla štěstí na báječnou rodinu. Byly jsme s holkami u starší paní a staršího pána. Starali se 

o nás jako o vlastní vnučky. Měli dokonalý dům, krásné vybavení a to jídlo? Nejlepší!  

V zimě nám paní učitelka Holubářová nabídla, že bychom o tělocviku mohly jít na běžky. Holky chtěly 

raději hrát nějaké hry, ale já jsem si chtěla běžky zkusit. Nikdy jsem na nich nestála. Nebyla jsem jedi-

ná, takže jsme se se Sabčou a Sandrou dohodly, že si to půjdeme zkusit. Na rovném hřišti to je sran-

da, když jsem o rok později byla v terénu, zase taková sranda to nebyla. Podařilo se mi spadnout a 

odřít si o zledovatělý sníh obličej. Po předávání vysvědčení jsme šli do kina na Stážistu. Když byly ma-

turity, nabídla jsem se, že tam půjdu pomáhat s občerstvením. Chtěla jsem vidět, jak maturitní zkouš-

ky probíhají a mám z nich stále větší strach.  

Rybičky 48 byli hlavní kapelou. Všechno bylo skvělé, až na tombolu. Od příštího roku nás má zastoupit 

nižší ročník. Jsou mladší o 3 roky a měli se zaučovat. Měli jsme je trošku uvést do dění. Holky byly u 

výdeje tomboly, kde byly i nějaké lístky do tomboly. Svým známým tam prodávaly jen výherní lístky. 

Museli jsme se tak starat k tomu všemu ještě o tohle. Dost mě to naštvalo, protože pak si lidé stěžují, 

že nevyhrávají a studenti z naší školy vyhrávají skoro pořád. 
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Oktáva 

Maturitní ročník je tady. Mé obavy z maturity jsou čím dál tím větší. Začalo plánování stužkováku a 

trošku i plesu. Stužkovák jsme měli u Kocoura a téma byl Halloween. Všichni jsme měli nějaký kos-

tým. Já, jakožto milovník hororů, jsem šla za Jigsaw. Později, když už u Kocoura zavírali, šli jsme ještě 

na kovárnu. Pokračoval tam s námi i náš bývalý učitel, Martin Vohník, se kterým si hodně z nás ten 

večer začalo tykat. Po kovárně jsme ještě někteří šli do Bonveru a pak do školy. Pan učitel Holeček 

nás zachránil a pustil nás do školy někdy v 5 hodin ráno. Usnuli jsme na chvilku na gaučích ve škole a 

probudilo nás až zvonění a pak učitel, který nám donesl kafe a sušenky. Škoda, že kafe nepiju, bylo to 

krásné gesto. Nebyl to nejlepší nápad, nejít spát a jít pak rovnou do školy. 

Přípravy na ples byly opravdu dlouhé. Moc hádek neproběhlo, tomu se stále divím. Na tématu jsme 

se shodli, šerpy a skleničky jsme dobře vybrali, ale nejhorší byl nácvik tance na ples. O půlnočku radši 

ani nemluvím, to jsme si nezkusili ani jednou, takže to na plese byla premiéra. Nácviky probíhaly čas-

to v pátek a to hodně lidí nechodilo. Taky to šlo vidět na jejich výkonech. Naše choreografka, Zuzka 

Kroupová to vymyslela opravdu krásně a všichni, včetně ní, jsme byli nadšení.  

Nadešel den plesu a já byla ze všeho vystresovaná. Účes byl super, šaty se mi moc líbily, byla jsem z 

nich nadšená už od té doby, co jsem si je zamluvila. Byly obyčejné a neobyčejné zároveň. Nechtěla 

jsem šaty složité, nebo přeplácané kamínky., ovšem jsem nemohla najít svůj lak na nehty. Samozřej-

mě jsem začala hysterčit a teta mi naštěstí koupila jiný. Našla jsem ho až po plese. Na ples jsem přije-

la dřív, než rodiče a když jsem za nimi šla pak ven a viděla lidi, kteří přišla jen kvůli mně, samozřejmě 

jsem se hned rozbrečela. Trošku tomu pomohlo i to, že osoba, kterou jsem tam chtěla ze všech nej-

víc, tam se mnou nemohla být. Předtančení se posunulo o půl hodiny, protože lidé chodili pozdě a 

vytvořila se fronta. Všechna tréma ze mě při tančení opadla a nevnímala jsem lidi kolem mě. Kama-

rádka mi pomohla do šatů a pak přišlo šerpování. Té části jsem se nejvíce bála. Nejsem ráda středem 

pozornosti a jít před tolika lidmi a ještě k tomu na podpatkách, které tak často nenosím. Ale zvládla 

jsem to. Po šerpování byl tanec s učiteli a jelikož jsem neměla žádného učitele, tančila jsem rovnou 

s taťkou. Byl úplně na měkko a pyšný. Já jsem byla dojatá a měla jsem na krajíčku. Ten pocit je nepo-

psatelný. Na další pomalou písničku jsem tančila se svým přítelem. Ten večer utíkal tak strašně rych-

le. Pozdravila jsem se s kamarády, vyfotila jsem s Míšou, Domčou, Kájou a Lukym ve fotokoutku, pak i 

se svými spolužačkami Anet, Lůcou a Léňou. Chtěla jsem se tam jít vyfotit i s rodiči, ale nějak jsem na 

to pak při tanci s nimi zapomněla. Celý večer jsme protančili tak nějak v kroužku, kde byli všichni, kdo 

za mnou přišli. Všichni mi říkali, že mi to sluší a mě to strašně těšilo. Půlnoční překvapení bylo pře-

kvapením i pro nás. Nechápu, jak jsme to zvládli, když jsme z toho skoro nic neuměli. Ale dopadlo to 

dobře. Na půlnoční překvapení jsme měli téma „Oranžová vesta, taky cesta“ a já jsem si nevzala žád-

né šaty, takže jsem pak celou dobu byla v teplácích. V tom jsem se opravdu nechtěla jít do fotokoutku 

fotit, tak jsem se smířila s tím, že s rodiči z něj mít fotku nebudu. Taťkovi se nelíbily písničky, tak nám 

utekl, nikomu nic neřekl a my jsme ho všichni sháněli a báli se, mezitím, co on si doma v klidu spal. 

Ten večer byl naprosto dokonalý. Byl to můj nejlepší večer v životě a klidně bych si ho znovu zopako-

vala.  

Letos jsme měli jako pololetní film Anděl Páně 2.  
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Už máme za sebou první část maturitní zkoušky z českého jazyka. Písemná část byla 11. 4. v úterý. 

Chtěla jsem si vybrat jiný útvar, než vypravování, ale nic jiného se mi nelíbilo. Tak zatím jen doufám, 

že to bude v pořádku.  
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Mých osm let na tomto BGV bylo zajímavých. Poznala jsem spoustu lidí, našla jsem si tu i nějaké 

kamarády. Mnohé věci mě nadchly, mnohé zklamaly, některé překvapily a některé zase ne. Je to 

různé, ale stále nevím, zda-li byla má volba správná. Učitelé jsou zde většinou ochotní a berou ohledy 

na naše situace. Když jsme náhodou nemocní, nebo jsme zapomněli, tak k tomu přistupují 

s pochopením. Za to jsem opravdu ráda. U spolužáků to bývávalo horší. Nikdy jsem se ve třídě necítila 

dobře. Sice se to v oktávě zlepšilo, ale stále to mohlo být i lepší.  


