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JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Můj příběh se začal odehrávat v roce 2009 studováním v 5. Třídě na základní
škole Karlova ve Varnsdorfu. V té době jsem se musela rozhodnout kam jít dál.
Volba byla jednoduchá, Gymnázium. Proč jsem si vybrala tuto školu? Jednak že
tady studoval můj bratr Vašek (doufala jsem v protekci), a taky že to byla
nejlepší škola (dlouho snad zůstane). A tak jsem se souhlasem svých rodičů
podala na gympl přihlášku. A dočkala jsem se dopisu, ve kterém stálo, že mě
zvou k přijímacím zkouškám. Už tehdy jsem věděla, že se dostanu, i když moje
okolí to tak nevidělo.
Dne 22. 4. 2009 jsem se vydala udělat další krok v mém v životě. Uspět u
přijímacích zkoušek. Můj boj začal nejdříve s českým jazykem a poté
s matematikou. Měla jsem z toho dobrý pocit.
Už jen stačilo čekat na další dopis, tentokrát o přijetí. Dlouho jsem se mi
nedostávalo odpovědi o rozhodnutí, ale přece jen jsem se dočkala. Byla jsem
přijata. Zvládla jsem to, moje velká etapa studia mohla začít.
V té chvíli jsem byla velice natěšená a těšila, jak gympl ovlivní moje studium
k lepšímu. To jsem však nevěděla, co mě ještě čeká.
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PRIMA
1. 9. 2009 začalo moje osmileté studium. Již jsem nebyla žák, ale student. Vešla
jsem do budovy s velkou hrdostí, že tam můžu studovat. V tento můj velký den
mě doprovázel můj taťka. Vešla jsem do třídy a uviděla své nové spolužáky.
Prolétla jsem všechny očima a viděla smíšené pocity. Radost, nadšení u někoho
ale i smutek a pohrdání. Zrovna jsem hledala místo, km si sednu. Uviděla jsem
svoji kamarádku ze zpívání Máju Dítětovou. Sedla jsem si k ní, a tak jsme spolu
vydrželi sedět celou primu. Zazvonilo a do třídy vešla moje nová třídní učitelka
Kamila Málková. Vypadala velmi mile a měla přívětiví pohled. V primě jsem
získala nové učitele, předměty a poznala nové spolužáky.
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Aklimatizační pobyt

Stmelovací pobyt pro naši primu se konal od 9. do 12. 9. 2009 v chatě Sempra
ve Starých Křečanech. Zažili jsme spoustu legrace, hráli různé hry jak pro
zábavu tak i a poznávání. Také jsme navštívili pramen Mandavy, rozhlednu Vlčí
hora, město Šluknov a zámek Šluknov. Pobyt jsme si všichni užili a určitě nám
pomohlo ke stmelení.

5

bobování v primě 2010 ->

<- halloween 2009

< - Vánoční jarmark 2009
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SEKUNDA
V sekundě už jsme byli všichni rozkoukaný a taky jsme nebyli ty nejmladší.
Novým předmětem se nám stala chemie. Představovala jsem si, jak se budeme
dělat samé zábavné a zajímavé chemické pokusy. Místo toho jsme ale najeli
pouze na teorii. Také na český jazyk jsme dostali novou paní učitelku
Makalovou, která se nám snažila dělat češtinu zábavnější. Také ale byla přísná a
zároveň hodná, ovšem s námi musela probírat učivo z primy, které jsme
neprobírali.
Projektové dny

Projektové dny patřili mezi nejoblíbenější dny na škole. Výuka byla pouze do
jedné a vybírali jsme si, co nás zajímalo. Já měla volbu jasnou – pan Holeček,
dokázal nám udělat projekt zajímavější než ostatní učitelé (u kterých byli
projekty někdy velice nudné a nezáživné).

<- Návštěva z brtníku

Výlet do zoo a s Péťou v krámě ->
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TERCIE
Třetí ročník a gymnáziu, už jsme nebyli žádný nováčci, ale naopak vyspělý
mladší studenti zběhlý v chodu gymnázia. Tento rok se na naši škole objevili
dvě novinky. Jarmark a 24hodinový maraton.
Jarmark

Vánoční jarmark, který se konal poslední den před vánočními prázdninami.
Dopoledne se konali třídní vánoční besídky, kde jsme si zazpívali vánoční
písničky a rozdali si dárky. Poté jsme se pustili do přípravy stánků a výzdobu
školy. Celá škola se proměnila ve velké mraveniště, všichni pilně pracovali jako
dělnice a připravovali svoje stoly a vybalovali svoje výrobky. Na jarmarku od
studentů bylo možné vidět nejrůznější domácí výrobky, vánoční či dekorační,
jídlo a pití, nebo tombola. K dispozici také byl dětský koutek pro malé nezbedy.
Ale na jarmarku také byl řezník Wohnout se svými masovými lahůdky a
čokoládovou fontánou, nechyběl ani dokonalé voňavý a chutný trdelník. Vedle
něj prodávali studenti prospekty školy – trika, mikiny, bundy, kalhoty, bloky.
Dokonalá reklama na školu. Nejdůležitější však bylo, že jarmark měl velký
úspěch a mohl se tak opakovat další roky.
24hodinový maraton a den otevřených dveří.

V listopadu se konal první ročník maratonu v ping pongu. Začátek byl
odstartován ve dvanáct hodin a hrálo se po třídách celých 24 hodin. K tomu
současně byl den otevřených dveří. V každé třídě měl učitel svůj program.
V malé tělocvičně to byli auta na dálkové ovládání, v angličtině promítání
mistra Beana, V sekundě hlavolamy a hry, v aule ukázka dramatického kroužku.
Uchazeči o studium na gymplu, se tak mohli přesvědčit, jak to u nás vypadá.

Šlh 2011 ->

8

KVARTA
Tenhle rok nastala otázka – Kam dál? Zůstat na gymnáziu nebo jít na jinou
střední, všem bylo jasné, že se musejí rozhodnout. Také bylo jasné, že se
s někým rozloučíme a s někým novým se setkáme. Ohledně mě hrozně jsem
chtěla jít na gymnázium v České Lípě. Ale to neprošlo, pak jsem chtěla jít na
Střední zemědělskou do Děčína, obor veterinární, ale to taky neprošlo. A tak
jsem zůstala na gymnáziu ve Varnsdorfu. Občas se stane, že toho lituju, ale
takový je život. Tenhle rok nám přibyl nový předmět latina, který jsme měli
s panem Sollochem. Latina se stala pro nás úplně novým jazykem a zábavou,
hodiny se Sollochem byli plné legrace.

<- Vystoupení s dramaťákem

Den učitelů 2012 ->
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DRAMATICKÝ KROUŽEK
Dramatický kroužek byl součástí akademie příslibů a vyučovala ho paní
Janáková. Do dramaťáku jsem se přihlásila v sekundě a chodila na něj až do
sexty. Užila jsem si hodně legrace, poznala nové kamarády, naučila se novým
zkušenostem a navštívila nová města. Také jsem se věnovala recitaci. Nejlépe
jsem se umístila ve školním kole na třetím místě s textem Malý princ od
Exupéry.
Naším prvním představením byla Aprílová škola od Jiřího Žáčka, měla jsem
strašnou trému, přece jen to bylo moje první přestavení, kterí jsme hráli na
třídních schůzkách. Na vánočním jarmarku jsme představili Vánoční
představení, ve kterém jsme představili pásmo básní o vánocích. Několika
provedení si prošel vodník, kterého jsme hráli v sekundě a v tercii. S vodníkem
jsme hráli Děčíně, ve Varnsdorfu v Rumburku. V tercii jsme k tomuto
představení odehrané na festivalu Nanečisto v Liberci polednici od stejného
autora. V květnu jsme udělali nové představení o dnešní mládeži. Představení
jsme si hlavně režírovali sami, ale pod dohledem paní učitelky. Hrálo se několik
scének ze života pubertáků a básně. V kvartě jsme se pustili do bnové ry a to
královně koloběžce alias o chytré zdeně. Prvním provedením bylo podle
původní inscenace, ale druhé proběhlo zmodernizováním. Hru jsme přenesli do
našeho století a do moderní doby. Ve he se tedy obejvil internet, telefon,
počítač, televize. Představení se hrálo v Odrech, ve Varnsdorfu, v Liberci,
v Budyšíně, v novém strašecí a v Lounech.
V kvintě jsem měla dva odpoledňáy týdně a tak jsem chodila na dramaťáku do
ZUŠ Varnsdorf. První předtsvaení jsme hráli v listopadu na jarmarku v ZUŠ,
hráli jsme stínové divadlo o svatých. Stínové divadlo bylo pro nás něco úplně
nového. Druhépředstavení bylo Jamie a upíří, se kterým jsme vyrazili na
přehlídku do Loun a Varnsdorfu.
Mým posledním představením byla Zdeňka a Jamie a upíří ve Varnsdorfu
v městkém divadle. Ráda vzpomínám na srandu a na lidi které jsem poznala.
Díky nim jsme si užili spousty srandy na cestách za vystoupením a soustředění o
víkendech.
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1. vystoupení pro rodiče,
aprílová škola, třídní schůzky
2010 ->

Dětská scéna děčín
2012 ->
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KVINTA
Začala druhá polovina studia gymnázia, už se pomalu blížíme k maturitě. Čas se
začít pomalu uvažovat nad vybráním povoláním. Já neměla tehdy vůbec jasno,
pořád mě něco lákalo, ale ne dostatečně. Z občanské výchovy se stali základy
společenských věd a z hudební a výtvarné výchovy se stala estetická výchova,
kde jsme měli možnost si vybrat mezi hudebkou a výtvarnou. Také nám přibyla
Konverzace z anglického a německého jazyka. Spousta lidí by si řekla, že se tam
bude opravdu jen konverzovat, ale výuka byla stejná jako v normálních
hodinách cizích jazyků. Z našich řad ale ubylo pár studentů. Byli to Marek
Slánský, Zbyňek Ticháček, Kuba Švec a Anna Švecová. Naopak k nám přibyli
tři holky – Sandra Beránková, Lucka Horáková a Martina Doležalová.
Vřazování

Vřazování je důležitým okamžikem na našem gymnáziu, již totiž nepatříme na
první stupeň, ale jsme řazeni na druhý stupeň. Každý rok si kvinta si připraví
svůj program, organizovaný samotnou třídou. Na naše vřazení jsme si připravili
scénky a básničky. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin a každá jsme si měli něco
vymyslet. První skupinka si vymyslela básničky, druhá vtipnou scénku o hodině
fyziky s panem Zelinkou, třetí měli scénku o hodině matematiky s paní
Krejčovou a poslední skupina měla scénu o hodině matematiky s paní
Málkovou. V těchto třech scénkách jsme se inspirovali skutečnými veselými
scénkami. Na naše vřazování se přišla podívat skoro celá škola kromě oktávy a
septimy. Měli jsme docela velký úspěch, a ještě aby ne, když jsme předváděli
učitelé, které znají. Na konec proběhl proslov studentů a učitelů, byli jsme
odměněni velikým kornoutem (který se většinou dává dětem do prvních tříd),
v něm jsme dostali pár sladkostí a prospekty školy.
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S mírou na vřazení ->

<- Slib učitelů a žáků

S mírou do akce s kornouty ->

13

<- Výstup na vyhlídku v
Litoměřicích

Na návštěvě u biskupa
v Litoměřicích 2013->

<- A zamáváme do
foťáku
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SEXTA
Druhý stupeň na vyšším stupni gymnázia, už jsme byli „zažití studenti“. Od
hodiny k hodině, ode dne ke dnu a od týdnu k týdnu, se z nás stávali vyspělí
studenti. Teda aspoň s holek, kluky to čeká o pár let později. V sextě už jsem
nechodila do dramaťáku a spíše se zaměřila na učení. Mým koníčkem pro tento
rok se stalo rekreační ježdění na koních u Blanky v Jizbicích u Nymburka. Teno
školní rok jsem překonala s Lenkou Kašparorou, která se mnou seděla po tři
roky a byla my vždy oporou.

15

SEPTIMA
Předposlední ročník na gymplu. Tento rok se ale stává také posledním.
Posledním rokem trápení v chemii a biologii (teda aspoň pro mě). Co je, ale
trápením tohoto roku je ročníková práce. Práce, u které se začneme modlit ke
všemu možnému a doufat, že projdeme do dalšího ročníku. Tohle ale nebyl
jediné překvapení septimy. Zavítal k nám nový „starý“ student Lukáš Slabý.
Měl maturovat tři roky před námi, ale rozhodl se, že se pokusí znovu dokončit
školu. Mnohým lidem bylo překvapením ho vidět sedět v naší třídě. Ale každý si
zaslouží šanci dokončit studium, nebo se o to aspoň pokusit. A jak to zvládal?
Ve škole se objevoval docela málo, větší pravděpodobnost byla, že uvidíme více
úplněk než jeho ve škole. Samozřejmě jak se znenadání objevil, tak zase zmizel,
s mojí třídou maturitu neudělá, to bylo jasné. Ale třeba se objeví za další dva
roky, pokud se u něj objeví odvaha a snaha. A teď zpátky k ročníkovce. Každý
student měl přiděleného vedoucího práce a zvolené téma, na kterém měl
pracovat. Mým vědoucím se stala paní Škachová a zvoleným tématem – Vliv
sociálních sítí na mládež. Velmi rozsáhlé a živé téma. Po odevzdání práce nás
čekala její obhajoba. A toho jsme se teprve začali bát, ale nakonec všichni uspěli
a postoupili do dalšího ročníku.
Zvonění aneb čas převzít žezlo oktávy
29. 4. 2016 se konalo poslední zvonění maturantů a pasování mojí třídy septimy
na oktávu. Už při příchodu do školy, jsme byli všichni lapeni oktávou,
počmáráni rtěnkou, postříkaný vodou a ještě se dožadovali almužny. První
hodina proběhla normálně, ale druhou to vše vypuklo, celá škola i s učiteli byla
nahnaná ven na hřiště. Oktáva si pro naši oktávu připravila program. Byli tři
stanoviště, který jsme museli projít. Na prvním stanovišti jsme museli vyndat
pusou jablko z lavoru plného vody, u druhého stanoviště jsme museli najít
medvídka v mouce a na posledním stanovišti, nám na hlavu dali pěnu na holení.
Bylo to velice srandovní, vidět všude moučné obličeje s bílou pěnou na hlavě.
Poté ještě společná fotka a maturanti začali řadit. Každého začali stříkat vodou
s otcem a čmárali po něm rtěnkou, někoho dokonce celého polili. Byl to
poslední den maturantů, kdy se mohli s námi vidět, protože je čekala už jen
maturita.
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Bílý make up (mouka) nikomu
neuškodí ->

s Péťou a
Lénkou na posledním zvonění
2016
<- Fotka

Trochu nám s mirkem šiblo ->

<- Fotka septimy a
oktávy 2016
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OKTÁVA
Poslední ročník. Osm let uteklo jako voda a je čas se připravit se na složení
zkoušky z dospělosti. Poslední šance užívat si bezstarostného života, spolužáku.
Čas rozmyslet se co bude dál a uvědomit svoje cíle.
Stužkovací večírek

Náš stužkovací večírek se konal 3. 11. 2016 v pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.
Tématem byl halloween, každý si měl připravit tematickou masku. Já a Lenka
Kašparová jsme byli za chobotnice Ernie a Bernie z pohádky Příběh žraloka.
Všichni spolužáci přišli v maskách a dokonce i učitelé. Pak dorazila naše třídní
učitelka Kamča Málková, která byla za čarodějnici, ne které si dala záležet,
opravdu se ji povedla. Když všichni dorazili, rozdělili jsme se do skupinek,
smíchaný studenti s učiteli a hráli hry. Okolo desáté hodiny přišlo na řadu
stužkování. Po dvojících jsme chodili za naši třídní pro oříšek, ze kterého jsme
vyloupli otázku. Po správném zodpovězení jsme byli ošerpovaní. A konečně
jsme si mohli jít na bar přiťuknout. Myslím, že jsem měla asi čtyři frťany,
naštěstí pro mě před půlnocí přijel taťka a v bezpečí jsem dorazila domů. Co si
pamatuju je, že jsem byla vysmátá a pořád jsem chtěla někomu volat. Druhý den
jsme museli do školy. Byli tací, kteří celou noc nespali a šli do školy. Byl to
moc užitý a povedený večer, už jen chybí udělat maturitu.

Příprava na stužkovák s Lenkou... Jdeme
za medúzy a máme fotku s Péťou
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Zapózujeme s Kamčou, mirkem a sandrou

<- Všichni jsme byli ostužkováni těmito
nádhernými stužkami
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Maturitní ples

Nejlepší ples v životě, který můžete zažít a je o vás. I my už jsme se dočkali a
byl tu maturitní ples. 3. 2. 2017 nejhezčí den mého středoškolského života.
Hromady příprav a tréninku, vyrábění ozdob. Čím víc se ples blížil, tím víc jsme
byli ve stresu. Náš den nastal, od rána probíhali a přípravy a kontroly, jestli je
vše pořádku. Nastal večer, dovnitř začali proudit davy lidí (jenom 650), místa se
začala plnit a naše show mohla začít. Předtančení jsme měli ve stylu
Hollywoodu, holky měli barevné sukně a šály, černá trička, náramky a baleríny.
Kluci měli barevné košile a kalhoty. Byli jsme velice sehraný a moc se nám to
povedlo, aspoň podle křiku davu a tleskání. Po tanci jsme se šli převlíknout a
šlechtit do šatny. Mezitím bylo přestavení hypnotica light show. Měli to vážně
krásné. Potom přišlo na řadu šerpování, nejdříve jsme měli připravený sehraný
nástup, který také slavil úspěch. A bylo tu šerpování maturantů podle abecedy.
Každý si vychutnal svoji chvilku, kdy si šel pro šerpu po červeném koberci.
Následoval sběr mincí a menší úklid, celkově byl vybráno šestnáct tisíc. Nastal
tanec s učiteli a tanec s rodiči. Na mě učitel nevyšel, ale tanec s taťkou jsem si
užila, protože nám to obou nešlo, tak jsme si z toho dělali srandu. Byla
vyhlášená volná zábava, ke které nám hrála suprová kapela. Já si šla přiťuknout
s Káťou, Tomem a Martinem. S Martinem jsme si pak udělali fotky ve
fotokoutku, a ještě s Péťou, Káťou a Tomem. Zatancovala jsem si i s Lubošem,
Tomášem i Martinem. Nemohli chybět přípitek s tetou Martou a Helou a
sestřenicí Lenkou. Začalo druhé představení a to taneční vystoupení skupiny
Tutti Frutti z České Lípy. Do půlnocí se už jen tančilo a pilo, také probíhala
malá a velká tombola, ale té sem moc pozornosti nevěnovala. Odbila půlnoc,
spustila se písnička od Nirvany a my se odšerpovávali. Na to jsme se běželi
převlíknout do šatny, protože nastalo půlnoční překvapení. Jako téma jsme měli
technické služby – oranžová vesta taky cesta. Všichni jsme měli montérky nebo
tepláky, oranžovou vestu a lopatku a smetáček. Byla to veliká improvizace, měli
jsme určitou sestavu, kterou uměli pouze tři lidi, ostatní se je snažili aspoň
napodobit. Ale i tak jsme měli úspěch a hlavně balonky. Po půlnočku přišel DJ a
pouštěl nejrůznější moderní taneční písničky. Byl to úžasný večer, plný zážitků.
Tak a teď už je opravdu čas se začít učit na maturitu a složit tak zkoušku
dospělosti.
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<- Na nástupu s Lenkou, Anetou a Mirkem

<- Na nástupu s Lenkou, Luckou a
Klárou
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Fotka s Péťou na Maturáku ->

<- S přítelem Martinem

Martin, Káťa a Tomáš a má
maličkost ->

<- S káťou, úžasnou švagrovou
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<- Užíváme si půlnočka

Zametáme neviditelný prach ->

<- A nakonec
zatancujeme
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si

ještě

ČESKÝ JAZYK – SLOHOVÁ PRÁCE

Dne 11.4.2017 jsme se všichni sešli ve 12:00 ve škole a šli si napsat maturitní
sloh a tím zahájit maturitu. Ještě před tím nás pan Jakoubek, paní Pondělíčková
a paní Málková přišli povzbudit a řekli svůj proslov o přejícím úspěchu u
maturit. Byli jsme rozděleni do dvou tříd a každý seděl sám v lavici. Na výběr
jsme měli deset zadání. Vypravování, článek, úvaha, referát, zpráva,
charakteristika, popis, dopis. Já jsem si vybrala zprávu o vodácké sezoně.
Myslím, že jsem to napsala tak na 2-3. Ale to se uvidí jak to dopadne. To že
jsem byla velmi nervˇozní, ani nemusím zmiňovat. Měla jsem totálně staženou
zadnici.
Teď nás čeká poslední zvonění, to bude den, kdy se sejdeme naposledy jako
celek, pokud nepočítám vysvědčení. A pak už jen maturita. Proto sobě přeji
abych maturitu zvládla, překonala lenost a prokrastinaci. Učila a nelenila,
protože jde o mojí budoucnost.
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A CO BUDE DÁL?
Do budoucnosti uvažuji o univerzitě v Ústí nad Labem. Obor speciální nebo
sociální pedagogika. Přihlášky mám podané a přijaté. Teď už jen udělat
přijímačky. Tím že končím na gymnáziu se život teprve rozjíždí a bude to
pěkně krutá jízda, tak je potřeba se pevně držet a nepustit.
Mým hlavním cílem je udělat maturitu a vysokou školu, najít si práci. Být
úspěšná ve všem do čeho se pustím. Být štastná, dravá a nenervovat.
A co bych si ještě vzkázala do budoucna? Kdykoliv si tohle přečtu, chci abych si
připomněla, že nikdy není pozdě jít si za svým a držet se toho zuby nehty. Proto
doufám, že aspoň z většiny bude můj život úspěšný.
Tak hodně štěstí u maturity, u první zkoušky z dospělosti a první překážkou
v životě.

TY TO DÁŠ
NIKDY SE
NEVZDÁVEJ

25

SEZNAM SPOLUŽÁKŮ
Lenka Kašparová
Petra Bůbelová
Jindra Šmíd
Tomáš Hampl
Terka Hrabáková
Verča Müllerová
Gábina Zimová
Anna Paulová
Andrea Dědečková
Verča Dvořáková
Ondra Petr
Romča Troppová
Honza Kopecký
Sabina a Aneta Güntherovy
Eliška Doktorová
Mirek Mann
Iveta Bidrmanová
Adéla Pondělíčková
Nela Beytlerová
Lucka Škachová
Sandra Beránková
Lucka Horáková
Klára Strýčková
Martina Doležalová
Ondra Lukeš
Tomáš Krajdl
David Dužár
Patrik Brtinský
Fanda Doktor
Adam Brabec
Marie Dítětová (do kvarty)
Aneta Ondráčková (do tercie)
Kuba Švec (do sexty)
Anna Švecová (do kvarty)
Zbyněk Ticháček (do kvinty)
Marek Slánský (do kvinty)
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