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Tady to vše začalo 

Tato budova má 

pro mě zvláštní 

význam. Už od 

mala jsem byla 

její součástí. Dá 

se říci, že jsem 

byla tak trochu 

předurčena na 

ní studovat. 

Maminka již několik let pracuje na Gymnáziu a po 

celých mých osm let byla součástí všech strastí, 

ale i radostí co se událi.  

Ještě jsem nebyla ani v páté třídě, ale už jsem 

navštěvovala zájmové kroužky na Gymnázium. 

Moje základní škola byla velmi s Gymnáziem 

propojena, takže se dá říci, že žáci – tudíž i já – 

jsme byli připravováni na studium na osmiletém 

gymnáziu.  

V mých 11 letech jsem neměla ani pomyšlení, že 

bych šla na jinou školu kromě Gymnázia 

Varnsdorf, což se teď u konce studia nedá říci, kam 

po vystudování střední škole povedou mé cesty. 
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1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

1.1 První den v nové třídě, 

škole a s novými lidmi   

Pro stydlivého a uzavřeného člověka, jako jsem 

byla ve svých 12 letech, nebyly žádné začátky 

jednoduché. Nové prostory, lidi, učitelé, byl to 

stres, ale po pár minutách jsem zjistila, že se není 

čeho bát. 

Z budovy Gymnázia už při příchody na Vás dýchá 

pocit pohody a rodinné atmosféry. Toto je pro žáky 

primy vždycky příjemné, když zjistí, že část jejich 

života bude probíhat v tak příjemném prostředí, 

kde jsou všichni vstřícní. 

Když nás usadili do naší kmenové třídy, ve které 

jsme byli po celých 7 let, byli jsme všichni klidní a 

zdánlivě jsme vypadali jako hodné děti. Po pár 

letech se však opak stal pravdou. 

Naší třídní učitelkou je paní Ing. Kamila Málková. 

Musím říci, že lepší třídní učitelku jsme nemohli 

získat. Už od první chvíle bylo vidět, že jsme se jí 

zalíbili a že vždy bude stát při nás. 
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Už po chvíli bylo poznat, jak bude probíhat celé 

moje působení na střední škole. Ale ne, na první 

stupni to bylo ještě dobré. Škola mě bavila, i když 

nebyla mém koníčkem, tak jako sport, ale stále se 

na ní našlo něco pozitivního, jak kamarádi, tak 

různé školní kroužky. 
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1.2 Aklimatizační pobyt „U 

pana Pytelky“ 

Tento pobyt byl plný zážitků a i menším 

prověřením našich třídních vztahů. Naše třída 

(Prima) se již od začátku začala dělit na skupiny a 

tak je to do dnes.  

Jsme třída plná ambiciózních lidí, tudíž i často 

závistivých a soupeřivých lidí. Ale i přes tohle 

všechno jsme se od první chvíle měli rádi a 

dokázali se vždy dohodnout.  
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Jednou z mých velkých vzpomínek je tento 

moment. Po tomto krátkém okamžiku jsem byla já 

a mé dvě spolužačky a zároveň kamarádky 

nazývány „Plastic girls“.  

Tato přezdívka se nás držela až do 8. ročník, ve 

kterém odešla jedna z mých kamarádek a 

odstartovala tak období odchodů a příchodů žáků 

v naší třídě. 
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1.3 Období tří let 

Není to zpětně dlouhá doba, 

ale už teď si nevzpomínám na 

všechny roky a důležité 

události v období od sekundy 

(7. třídy) do kvarty (9. třídy). 

Toto období bylo obdobím 

mých sportovních výkonů. 

Soustředila jsem se spíše na 

můj kroužek, než na školu, 

ale přesto to bylo prospěšné i 

ve škole na různých 

atletických závodech.  

Také to bylo období, kdy jsem se chtěla jak 

sportovně, tak i společensky rozvíjet a pro to byl 

skvělou 

příležitostí 

lyžařský kurz.  

 

  



STRÁNKA 9 

1.4 Taneční kurz 

Ještě před ukončením základního vzdělání, tedy 9. 

třídy, jsme jako třída dostali nabídku tanečních 

kurzů. Nejdřív se to spoustu lidem nepozdávali, ale 

poté se nás možná více jak většina přihlásila a 

zbytek kapacity kurzu se doplnil studenty 

z ostatních škol. 

Tehdy nás učil Jakub Schneider se svou 

partnerkou a jejich taneční školou SWAY. Musím 

říct, že si toho z tanečních kroků moc nepamatuji, 

ale základy snad ve mně zůstanou na dlouho.  
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2. STŘEDNÍ ŠKOLA 

2.1 První ročník na střední škole 

První ročník na střední škole bývá vždycky 

zajímavý a plný překvapení. Vstupujeme do nové 

etapy našeho života a je potřeba vykročit tou 

správnou nohou.  

Byl to školní rok, ve kterém nás opustilo pár 

spolužáků, ale zároveň dvě nové spolužačky 

(stávající kamarádky) přibyly.  

Na naší škole je zvykem v aule pořádat vřazení 

kvintánů na vyšší stupeň gymnázia. Na vřazení 

jsme dostali krásné kornouty plné bonbonu jako 

prvňáček v první třídě. Bylo to velmi hezké. 
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2.2 Stmelovací 

pobyt 

Když už jsme navýšili 

náš počet, tak jsme jeli 

na stmelovací pobyt 

do Hrádku nad Nisou 

přesněji na Kristýnu. 

Na Kristýně jsme si 

užili spousty legrace a 

stmelili jsme náš 

kolektiv.  

Paní třídní učitel a paní Krejčová nám tomu 

velmi 

napomáhali 

různými 

hrami.  
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2.3 Střední škola 

Střední škola utekla jako voda. Píše se rok 2017 a 

z nás se pomalu, ale jistě stávají maturanti. Rok co 

rok jsme si na maturitních plesech starších ročníků 

říkali známé věty „Tak za 3 roky my. Tak za dva 

roky my. Tak za rok.“ a teď už je to pravda. Teď už 

opravdu jsme my ti nejstarší na škole, my ti 

maturanti. 

Střední škola nebyla úplně procházkou růžovým 

sadem, obzvláště s některými učiteli a v jak 

kterých předmětech. Vždycky budu asi vzpomínat 

na mé boji s angličtinou a matematikou, které jsem 

zdárně někdy prolezla s odřenýma ušima. Tak to 

ale bývá, ne každý může mít talent na vše a ne 

každý má školu na prvním místě.  

I přes různé zdary a nezdary jsem se snad naučilo 

vše, co se dalo a doufám, že z toho alespoň 

většinu uplatním na vysoké škole. 
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2.4 Ročníková práce 

Na konci septimy jsme museli odevzdat práci, která 

nám umožnila přístup do maturitního ročníku. Byla 

to práce ve stylu bakalářské práce na vysoké škole 

a na celou práci jsme měli skoro celý školní rok. Ve 

zbytku probíhaly obhajoby našich prací a 

vyhodnocení celé práce. 

Byla to skvělá zkušenost a zároveň příprava, i když 

ze začátku to nám všem přišla jako úplná blbost a 

práce navíc.  

Mé téma ročníkové práce bylo Digitální demence. 

Je to velmi zajímavé téma a poslední dobou se to 

týká každého člověka mladší generace. 

Tato práce byla hodnocena kladně, Dostala jsem 

jedničky a byla jsem spokojená. 
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2.5 Gympl Fest 

Již několik let po sobě probíhá známý Gympl Fest. 

Založila ho třída tehdy paní Filipové dnes už 

Dlaskové. Byl to ohromný nápad, který se rychle 

roznesl po Šluknovském výběžku a díky svému 

úspěchu pokračuje dodnes. Po odmaturování třídy 

paní Dlaskové jsme jejich žezlo jako mladý převzali 

my. Naše třída. Ze začátku to pro nás byla 

obrovská zodpovědnost a částečně stres. Chopili 

jsme se této úlohy celkem zdárně. Minulý rok po 

pár zkušenostech jsme se naučili si festival užít. 

Nebylo to pro už jen zodpovědnost, ale také radost 

a užití si posledního festivalu v rolích studentů 

gymnázia.  

Během pár let se na festivalu vystřídalo spoustu 

známých kapel, ale také dostali příležitost místní 

umělci. Jak děti z gymnázia, tak ostatní 

z Varnsdorfu. 

Zkrátka připravovat takovou akci je dobrá 

zkušenost do budoucna. 
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2.6 Maturitní ples 

3. 2. 2017 na Lidové zahradě se konal náš 

maturitní ples. Naše téma byl Indický Bollywood a 

musím říct, že i přes všechny neshody a dohady to 

bylo skvělé téma.  

K tomuto večera asi netřeba více slov, fotografie 

prozradí více. 
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2.7 Závěr 

Des je před námi ta nejtěžší zkouška a nikdo z nás 

neví, jak to dopadne. Jisté ale je, že je to největší 

zkouška z dospělosti a jen my uvidíme, jak 

obstojíme – s nervozitou či bez ní. 
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KONEC. 


