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Milí čtenáři,
máte v rukou opět nové číslo našeho
časopisu V-mixér. Tentokrát je ale
něčím zvláštní. Toto číslo jsme věnovali
žákům 9. třídy, respek�ve oni sami
svými medailónky přispěli do tohoto
vydání, a tak se svým způsobem
rozloučili se svou školou. Zavzpomínali
na uplynulá léta, na zážitky, které jim utkvěly v pamě�, ale i na jednotlivé
předměty a učitele, které měli rádi. Někteří na sebe i něco „práskli“, takže
se možná i zasmějete. 9 let zkrátka uběhlo jako voda a pro těchto 28 žáků
pomalu končí jedno životní období a začíná další, neméně důležité. Za celou
naši redakci jim přejeme hodně sil, odvahy i štěs�, aby to své nové životní
období zvládli co nejlépe!!!

9 let …
...je to málo, nebo moc?

...Tak akorát na to,
...aby se z některých dě� stali �,
...kteří už vědí,
...co se svým životem,
...ale možná že ne,
...že to ještě nekončí,
...i když zvoní...

...už naposled.
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Deváťáci ve školce
Ve středu 23. 5. 2018 navštívili žáci 9. třídy děti ve vendryňské školičce. Přišli jim
představit a přečíst knížky, které by se jim mohly líbit. Mašinka Tomáš a Krteček
- tyto pohádkové postavičky děti jistě znají, ale ve společnosti starších žáků se rády
zaposlouchaly do jejich příběhů.Samozřejmě nešlo jen o samotné čtení. Starší žáci
si pro předškoláky připravili také různé úkoly a soutěže, které s četbou souvisí. Děti
pak ukázaly, kolik si toho z knížek vlastně zapamatovaly.K všeobecné radosti pak ještě
získaly sladkou odměnu. Dopolední setkání si všichni parádně užili, neboť se řídili
heslem “škola (tentokrát školka) hrou”!
Přehlídka talentů ZŠ Vendryně - starší žáci
V rámci netradiční hodiny Hudební výchovy proběhla dne 22. května Přehlídka talentů
II. stupně.Přehlídku
stupně.
nám zahájil sboreček pod vedením paní uč. Bockové a Danyšové,
závěr patřil deváťákům. Vystoupení žáků byla laděna umělecky. Děti zpívaly, hrály na
nejrůznější hudební nástroje (kytara, klavír, keyboard, zobcová �étna, bicí souprava),
dokonce i tancovaly. V podání Kristýnky Mužné (8. B) a jejího tanečního partnera jsme
se seznámili s latinskoamerickými tanci jako např. cha-cha, jive a jinými.
Jako hudebník praktik mám obrovskou radost z toho, že děti našly v sobě odvahu
vystoupit veřejně před svými spolužáky a ukázat, že něco umí a že MAJÍ TALENT. Všem
účinkujícím (a nebylo jich málo) ze srdce děkuji. Jeden z hlavních cílů hudebního
snažení je potěšit ty druhé a zpříjemnit jim čas. A tento cíl byl bezesporu naplněn.
VAJEČINA 2.A a 2.B
Rodiče a žáci druháků rozhodně ví, jak si užít příjemné rodinné odpoledne “za
školou”.
Ve čtvrtek 11.5. se rodiny žáků druhých tříd sešly, aby společně strávily pěkné
odpoledne plné zábavy, seznamování se, povídání, pohody a smažení vaječiny.
A jelikož maminky měly v neděli svátek, tak jim děti zazpívaly a předaly dárečky.
Myslím, že píseň byla adresována i tatínkům - děti v ní slíbily, jak budou doma oběma
rodičům pomáhat.
Dárečky potěšily a udělaly radost všem přítomným. Děti z 2.B měly navíc připraveno
překvapení pro p.učitelku, která zrovna v tento den slavila narozeniny:o)
Po písni děti využívaly zábavu, kterou jim park nabízí a rodiče a paní učitelky si povídali
u kávy a mnohých dobrot, které donesli.
Moc jsme si všichni pochutnali.
Obětaví účastníci se ujali rozdělání ohně a smažení vaječiny, která se jim moc povvedla,
o čemž svědčí vyškrábaný hrnec.
Poseděli a pobavili jsme se až do večerních hodin a už se moc těšíme na další společnou
“stmelovací” akci.
Děkujeme všem za aktivní účast, dobrůtky a milé odpoledne.
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY
Den matek netradičně
Žáci páté třídy si pro své maminky připravili netradiční dárek. Pozvali je do školy a společně
smaltovali skleněné náušnice a přívěsky na krk. Maminky si samy navrhovaly, jaký šperk by
chtěly nosit a jejich děti jim na přání šperk zhotovily. Všem se tato nezvyklá oslava “Dne matek”
moc líbila. Dětem tvůrčí práce a obdarovaným krásný dárek.
Keramický kroužek
Žáci keramického kroužku se učili pod vedením pana Mgr. Jana Bocka točit hlínu na
hrnčířském kruhu. Ač je tato činnost velmi náročná, vyžadující hodně síly a soustředění, malé
keramiky velmi zaujala. Proto se budeme v kroužku více věnovat práci na hrnčířském kruhu, i
když úklidové práce zabírají spoustu práce. Miska, vázička či hrneček vlastnoručně utočený na
kruhu je dobrou motivací pro všechny žáčky keramického kroužku.

Roboti v našem životě
Na přelomu měsíců dubna a května se žáci 8. tříd postupně zúčastnili vzdělávacího programu
?Roboti v našem životě” v ostravském Světě techniky.
Po úvodní prezentaci zaměřené na historii i současnost této problematiky následovala
praktická část, ve které se žáci velmi podrobně seznámili se stavebnicí Lego Mindstorms. Pod
odborným vedením lektorů nejdříve ve skupinách sestavili vlastního robota a následně se ho
učili programovat. Na konci workshopů již jednotliví roboti uměli jezdit dopředu, točit se nebo
zatáčet, couvat a pomocí senzorů reagovat např. na překážku či danou barvu. Žáci velmi dobře
pochopili princip programování a celý vzdělávací program jim obohatil výuku technických
předmětů.
Exkurze do archeoparku v Chotěbuzi
V úterý dne 15.5.2018 se třídy 6.A a 6.B vydaly na třídní výlet do archeoparku v Chotěbuzi.
Jeli jsme tam autobusem, který nás dovezl až k archeoparku. Ze všeho nejdřív jsme vyplnili
malý testík, který jsme měli doplnit podle ukázek, které byly nachystány. Když jsme si vše
zkontrolovali, čekala nás slibovaná prohlídka. Pan průvodce nám nejdřív ukázal,odkud a jak
se mohlo dostat nepřátelské vojsko k hradbám a jaké měli kolem hradby přichystané zbraně.
Následovně nám ukázal, v jakých domečcích bydleli a kde měli shromažďovací místnost, co
nosili a z čeho to bylo, čím se barvila látka nebo vlna... Také nás bavila ukázka pradávných
zbraní a štítů. Po takovéto ukázce jsme si mohli zkusit třeba mlít mouku, psát do voskových
destiček Hlaholicí, poznávat bylinky a třeba zkusit, jak se kdysi tkalo. Jak se říká ,,to nejlepší
nakonec??! Mohli jsme si střelit z luku, mezi terči pak vzniklo super třídní foto. Myslím si, že to
bylo pro všechny poučné a každý si z výletu odnesl příjemné zážitky.
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Anglický týden
Ve dnech 23.-27. května u nás na škole proběhl Anglický týden na téma Indiáni a jejich stany.
Žáci, kteří se tohoto programu zúčastnili (letos to byli výhradně kluci:)), si celý týden moc užili
a rozšířili si svou anglickou slovní zásobu.
Úspěch žáků v Dopravní soutěži mladých cyklistů
Dne 27. 4. 2018 se žáci mladší kategorie (V. Kroliczek, B. Bazgierová, Š. Spratek, V. Raszková) a
žáci starší kategorie (P. Mazur, E. Humpolcová, S. Berbrová, L. Pilchová) zúčastnili Oblastního
kola BESIPU v Třinci na Borku. Žáci mladší kategorie porazili 6 týmu a vybojovali ZLATO
s postupem do okresního kola, ve kterém získali 4. místo. Stojí za zmínku, že v oblastním
kole měl nejnižší počet trestných bodů Vojtěch Kroliczek z 6. A, konkurentem mu bylo 27
vrstevníků. Exceloval zejména v testech z pravidel silničního provozu a jízdě zručnosti. Ze
starších žáků neudělal ostudu ani Patrik Mazur z 8. B, který získal 2. místo v počtu nejméně
trestných bodů. Mladým sportovcům gratulujeme.
Wolfram
Ve čtvrtek 10.5.2018 se uskutečnil branný závod s názvem Wolfram, pořádaný na počest
parašutistů vyslaných během 2. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a
Morava.
Tato soutěž se uskutečnila pro žáky základních škol na školním hřišti základní školy Dany a
Emila Zátopkových v Třinci, která byla pořádaná Krajským vojenským velitelstvím Ostrava.
Závodu se zúčastnilo 11 škol z okolí.
Cílem tohoto závodu bylo seznámení nás se s historií a osobami z Operace Wolfram a také si
vyzkoušet naše fyzické a vědomostní dovednosti, jako například střelba ze vzduchovky, hod
granátem, vytrvalostní běh, silový trojboj, bojové dráhy, znalosti ze zdravovědy a z Operace
Wolfram.
Naši školu reprezentovali žáci z 8. ročníku Raimund Sikora, Adam Szwarc, Patrik Mazur a Anna
Gorylová.
Podařilo se nám obsadit krásné třetí místo a postupujeme do krajského kola, které se bude
konat ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá dne 21.9.2018.
Držte nám palce!!! :)
Mezinárodní řemeslné hry
Dne 9. května se ZŠ Vendryně zúčastnila mezinárodních řemeslných her.
Z osmých tříd šli školu reprezentovat Franta Ferenc, Jan Haratek, Raimund Sikora, Patrik Mazur
a Nikola Pščolková, každý měl svoji vlastní kategorii, ve které soutěžil.
Kategorie byly instalatér (Ferenc), elektrikář (Haratek), kanadský šejkr (Sikora), klíčník (Mazur)
a slévač (Pščolková).
Ráno v 6:40 jsme se potkali před školou a za doprovodu paní asistentky Dudové jsme jeli na
SOŠ Třineckých železáren.
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Poté jsme měli program až do 13:00, kdy bylo vyhlášení vítězů, kde naše škola získala
bronzovou medaili za kanadského šejkra, stříbrnou za instalatéra a III. místo v týmové
soutěži.
14:10 už jsme byli u školy a mohli jsme jít domů.
Matematické odpoledne čtvrťáků s rodiči
Na čtvrteční odpoledne se těšily některé děti čtvrté A. Pozváni byli mimo jiné rodiče a děti
za čtvrté B, ti však účast na odpoledni nepřislíbili.
Po dohodě s rodiči jsme uskutečnili společné setkání u matematiky prof. Hejného.
Řešily se nejen jednoduché, ale také obtížnější příklady, děti vysvětlovaly rodičům, jak se s
prostředími seznámit, rodiče pak dětem vysvětlovali, jak sčítat například desetinná čísla.
Pravidlem bylo, že v lavici musel sedět vždy jeden rodič a vedle něj žák, jenž nebyl jeho
dítětem. Výsledky a ověřování správnosti vzájemně kontrolovali v pracovních skupinách
po částech.
Pro vehementní počítání víc než 60 minut jsme fotečky nepořídili. Škoda ! Byli jsme však
maximálně zaměstnáni počty.
A která prostředí jsme procvičili??
Byly to pavučinky, algebrogramy, sousedé, násobkové čtverce, skládali jsme si rébusy z
dřívek, řešili jsme slovní úlohu se zlomky...no bylo toho mnoho !
Mnohokrát děkuji rodičům i dětem, že si udělali čas a přišli do školy strávit příjemné aktivní
odpoledne, všichni byli naprosto skvělí !!
Poslední letošní kroužek logických a deskových her
A že si letos holky z kroužku logických a deskových her zrovna poslední setkání mnoho
užily, se jistě sami přesvědčíte. V závěrečné hodině mohly využít hraní libovolných
deskových her, skládat si tělesa, řešit rébusy, skládat tangramy, přemýšlet o zlomcích...a
úplně nakonec?
V závěru si mohly právě pomocí zlomků rozdělit pravý nefalšovaný polárkový dort se
šlehačkou.
Už nám doopravdy věříte, že nám setkání hodně chutnalo?
Beseda s J. Delongem
Ve čtvrtek 12.4. se nám konečně podařilo setkat se se zajímavou osobou třinecké
kultury. Jedná se o knihovníka, pana Jana Delonga, který promýšlí velmi zajímavé akce
právě v třinecké knihovně, mimo jiné se stará o organizaci Literárních večerů a známých
Listování Lukáše Hejlíka a dalších známých herců české scény.
Honza nám přišel představit svou básnickou sbírku “Dušinec”, a jak sám prozradil, pracoval
na ní celých sedm let a jeho vydávání básní nebylo vždy úspěšné. Popovídal si s dětmi o
tom, co poezie vlastně znamená, nakonec pár básní, a to nejen ze své sbírky přednesl.
Žáci 4.A a 4.B, ale také Honza byli vzájemně nadšeni, a tak se dá čekat, že se nám případná
aktivnější spolupráce třeba rozvine v další pěkná a snad užitečná setkání.
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TÉMA

Deváťáci se loučí...
Vzpomínky na Vánoce a jarní prázdniny….
Vánoce jsou již dávno pryč, ale možná vás bude zajímat, jak je prožili někteří učitelé naší školy.
Zeptali jsme se nejen na jejich vánoční dárky, ale také na to, co si naplánovali na jarní prázdniny.
Otázky:
1) Jak jste prožil(a) Vánoce?
2) Jaký vánoční dárek Vás nejvíce potěšil?
3) Byl(a) jste někde na Silvestra?
4) Chystáte se někam o jarních prázdninách?
Paní zástupkyně Olga Humpolcová
1) V kruhu rodiny.
2) Kabelka a parfém.
3) Ne, nebyla jsem nikde, byla jsem doma.
4) V pondělí a úterý se chystám na školení a chtěla bych jet na hory na lyže.
Pan učitel Jan Lubojacki
1) Pohádkově, proleželi jsme je, přepadla nás chřipka.
2) Vrtulník na dálkové ovládání.
3) U přátel na chatě.
4) Do Tater s osmi přáteli a sedmnácti dětmi.
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Miriam Bartoszová
Věk: 15 let
Motto: Nikdy neříkej nikdy.
Můj názor na školu: Na tuto školu budu vzpomínat spoustu let a hlavně na zážitky,
které jsem tady s kamarády prožila. Vzpomínám si, jak to bylo, když jsem do této školy
nastoupila. Jako by to bylo včera. Vzpomínám na všechno a myslím, že na to jen tak
nezapomenu.
Kam půjdu dál: Po této škole se chystám na SZŠ do Frýdku-Místku.
Mým nejoblíbenějším předmětem je dějepis.
Nejméně mám ráda tělocvik a tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Kantorové,
která to se mnou neměla zrovna lehké.
Na této škole máme spoustu skvělých učitelů, ale mými nejoblíbenějšími učiteli jsou pan
učitel Humpolec a paní učitelka Kolářová.
Mé zážitky na škole: Jak jsem již řekla, na této škole jsem zažila spoustu věcí, na které
budu vzpomínat do konce života. Jeden z nejlepších je však z adapťáku, kdy mojí
kamarádce Táni shnil banán v batohu a ona ho pak na pokoji vytahovala.
Moji nejlepší kamarádi: Mám tady hodně kamarádů, takže nejde říct, kdo by byl ten
nejlepší.
Na co budu vzpomínat: Na všechno.
Co mi chutnalo ve školní jídelně: No.. do školní jídelny už dlouho nechodím, ale když
jsem chodila, nejvíce mi chutnaly asi buchty.
Co bych na sebe práskla: No...moc toho není, ale jedna z věcí je ještě z doby,když
jsem chodila do školní jídelny. Ve škole mi moc nechutnaly obědy. a tak jsem zejména
bramborovou kaši házela do polívky a jinak maskovala jídlo (ale to dělá asi každý). Potom
jsem například dávala maso pod talíř atd… No je toho hodně, co se týče maskování jídla.
Kdybych byla ředitelkou školy: Netuším co bych dělala. Je nesmysl psát, že by lidi
nemuseli chodit do školy, protože museli, už podle zákona. Ale asi bych nedávala tolik
písemek a určitě zřídila bufet.
Co budu dělat o prázdninách: Určitě budu relaxovat a odpočívat. Co jiného bych dělala?!
Co bych vzkázala příštím deváťákům: ŽÁDNÝ stres u přijímaček. Nemáte důvod, já sama
se taky bála a musím říct, že úplně zbytečně. Přeji všem hodně štěstí.
Poděkování učitelům! Tímto bych chtěla poděkovat všem učitelům za trpělivost, kterou
se mnou měli, protože to se mnou nebylo v poslední době lehké. Takže moc DĚKUJI.
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Magdaléna Czechová
‘‘CO JINÉHO BYCH MĚL NAPSAT, STEJNĚ NEMÁM PRAVDU.,,
VĚK: 15LET.
NÁZOR NA ŠKOLU: JSEM RÁDA, ŽE ODCHÁZÍM.
KAM PŮJDU NA ŠKOLU: zDRAVOTNICKÁ SŠ AGEL V ČESKÉM TĚŠÍNĚ.
Můj nejoblíbenější předmět:
předmět dějepis.
Můj nejhorší předmět:
předmět fyzika a chemie.
Nejoblíbenější učitel:
učitel Marie Kolářová.
Na co budu vzpomínat: na naši třídu.
Co budu dělat o prázdninách: Letím do Řecka.
Co bych chtěla vzkázat příštím deváťákům: Učte se.
Co dělám ráda: Spím.
Nejhorší zážitek: vstávání do školy.
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Dominik Fojcik
-Je mi 15 let

-Motto„Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se
zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít.“

-Názor na školu:Super místo, které tě připraví do života (zakládní vzdělání, kamarádi
(zapojení do kolektivu) a to, že každé ráno musíš vstávat.
-Nej předmět: výtvarná výchova, a všechno ostatní.

-Nej učitel: všichni. :)
-Nej zážitek: When i got a new tablet from Fucking tournament of drawing bear puu and
scholl year ended same time .:))))))))
-Nejhorší zážitek: Když jsem ve škole zničil vše, na co jsem šáhl, a to neůmyslně, a všichni
mě vinili. :(
-Na co nikdy nezapomenu? Na kámoše a kámošky. :))( ͡° ͜ʖ ͡°°)) ( ͡° ͜ʖ ͡°°)) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
°)
-Co mi chutnalo ve školní jídelně? Žemlovka. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
°)
-Nej kamarád: R,D,M,E,D.
-Co bych na sebe prásknul: Jsem závislý ……

-Co bych vzkázal příštím deváťákům: Ppo přijímačkách se na školu vykašlete, hl. mějte 1
a 2 a jedna 3 by byla v poho. :))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
°)
Kam půjdu na SŠ? Frýdek - InfoTech - na gra�ka, snad. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
°)
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Viktor Friedman

Oblíbený předmět: tělesná výchova.
Oblíbený učitel: I don´t know .
Kam jdu na SŠ: Střední odborná škola Třineckých železáren.
Obor: Obráběč kovů.
Jak mi chutnalo ve školní jídelně: …
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Daniel Gaszek

… Jmenuji se Daniel Gaszek a je mi 15 let . Chodím do 9. třídy na základní školu ve
Vendryni a po ukončení se vydám do Havířova na pedagogické lyceum . K mým
nejoblíbenějším předmětům patří dějepis, matematika a tělocvik. .

… Mým motem je rozhodně ,, naděje umírá poslední ´´ a velice rád používám heslo
,, tak určitě ´´ . Mí nejoblíbenější učitelé jsou téměř všichni až na pár výjimek . Můj
nejlepší zážitek byl určitě výlet do Prahy.
Ve školní jídelně mi víceméně chutná vše, až zase na pár výjimek .
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Chris Jasinski
Zdravím, jelikož jsem dnes dostal od naší paní učitelky Dänemarkové za úkol
popsat svůj základo-školský, strastiplný život, aby se nižší ročníky mohly
inspirovat, pobavit a něco se o mně dozvědět, tak vám zde vypíši pár zážitků,
pikantností a informací o mně samotném. Začneme tím zábavnějším, abych si
vás tady udržel a okamžitě jste nepřelistovali na opačnou stránku k některému
z mých vrstevníků.
Jelikož jsem úspěšně složil přijímací zkoušky, tak už se nemusím ničeho bát
a mohu se zde rozepsat dle svých potřeb. Dám vám zde pár rad, které mi
pomáhaly v mém školském životě a vám snad pomohou také. Určitě se vám
někdy stalo, že jste si zapomněli svačinu a nebo jste prostě jen na něco dostali
chuť. No jo, ale co v takové chvíli dělat? Řešte to jako my, o velké přestávce
si zajděte na klučíčí WC v prvním patře a jednoduše vylezte po žebříku
oknem a zajdětě si něco koupit do hospody. Ale pozor! Nesmíte si za sebou
zabouchnout okno!
Dalším klíčem ke šťastnému životu zde je, nikdy se k ničemu nepřiznat. I když
vám učitelé říkají, že přiznání je polehčující okolnost, není to tak. Přinejmenším
si tím uděláte trapas (záleží na tom, co jste provedli) před spolužáky a učiteli.
Já jsem se tímto pravidlem řídil celý svůj základo-školský život a vždy to
fungovalo.
Dále vám povím něco málo o sobě. Jmenuji se Chris Jasinki (Ne, nepocházím
z Anglie.), mám 15 let, narodil jsem se 27.6.2002 v Ostravě. 5. rokem se věnuji
thajskému boxu, neboli muay thai, cvičím a celkově mě baví sportovní životní
styl. Budu nastupovat na SOŠ veterinární v Hradci Králové.
Můj oblíbený pan učitel je pan učitel Humpolec, jelikož hodiny s ním (hlavně
dějepis) nejsou nudné a vždy to dokáže nějakým způsobem ozvláštnit
vedlejšími událostmi k danému tématu.
Nejradši mám tělocvik a dějepis, naopak nejméně rád mám matematiku.
To už ode mě bude asi vše, protože nejlepší a nejhorší zážitek asi nemám, ty se
dělají venku s kamarády. Všem, co vydrželi číst až sem, přeju příjemný pobyt
zde na škole a hlavně si to užijte, na základce jste přece jenom jednou. Hlavně
se nesmíte ničeho bát, jinak to bude o ničem. Problém se vždycky přežije a po
chvíli přejde a nebude vás to mrzet, za to zážitek vám zůstane na dlouho nebo
do konce života. :)
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Jana Jellúšová
„J� ����� ��� ��������� ��� ��, ���� ���, ��� ��� �������
��� ��, �� �����.“
Věk: 15 let.
Můj nejoblíbenější předmět: přírodopis.
Můj nejhorší předmět: chemie.
Nejlepší zážitek:Je jich víc.
Nejhorší zážitek: lyžák v 7. třídě.
Nejoblíbenější učitelka: Marie Kolářová.
Kam půjdu po ZŠ: AGEL Střední zdravotnická škola v Těšíně.
Co budu dělat o prázdninách: Pojedu do Prahy.
Co bych chtěla vzkázat příš�m deváťákům: Učte se.
Co ráda dělám: Poslouchám hudbu.
Na co budu vzpomínat: na spolužáky.
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NICOLAS
KLIMEK
Když máš něco opravdu rád, tak za tím jdi, buď se ti to nepodaří,
možná přitom dostaneš facku, ale bude to zkušenost, nebo budete
opravdu rádi, že jste to udělali.

Ahoj, jsem Nicolas Klimek, je mi 15 let a jsem v 9. třídě. Tato škola
je velmi zajímavá, má dobré i špatné stránky. Většina kantorů je
super, někdy se stane, že se s nimi neshodnu, ale vždy se to dobře
vyřeší. Nejradši mám učitele Humpolcovy a paní Bazgierovou.
Mými nejoblíbenějšími předměty jsou zeměpis, dějepis a volitelný
předmět(tělocvik), naopak nejméně rád mám matematiku. Né že
by mě nebavila, ale vůbec mi nejde. Po ukončení základní školy se
vydám na střední školu DAKOL KARVINÁ na obor Masér sportovní
a rekondiční. Nejvíce se mi bude stýskat po mých kamarádech,
nemůžu říci po kom nejvíce, ale vždy jsem si nejvíce rozuměl s
Markem Kowalovským.
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Vojtěch Klimsza
Jméno příjmení : Vojtěch Klimsza
Věk : 15 let
Mo�o : ?
Kam jsem sem hlásil na SŠ : Albrechtova střední škola Český Těšín, Střední
odborná škola Třineckých železáren.
Kam jdu na SŠ : Albrechtova střední škola Český Těšín, pokud vás zajímá
obor tak to je polygrafie.
Můj oblíbený učitel : ?
Můj oblíbený předmět : dějepis,zeměpis,anglický jazyk.
Můj neoblíbený předmět : Русский язык neboli ruský jazyk (asi, je to
celkem ob�žné vybrat ten neoblíbený ,ale ten bude nejspíš na prvním
místě).
Co budu dělat o prázdninách : Za�m nemám moc plánu, co budu dělat,
jenom vím ,že na dovolenou pojedu do Třeboně, možná na Slovensko.
Na co budu vzpomínat : učitele,kamarády,školu,výlety.
Nejlepší zážitek : Nechci o něm mluvit.
Nejhorší zážitek : Nechci o něm mluvit.
Co mi chutnalo na školních obědech : Od 5.třídy na obědy nechodím
(možná od 4. nevím to úplně přesně ,ale okolo 4. a 5. to určitě bude).
Co bych na sebe prásknul : hmm, asi nic.
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Marek Kowalowski
„Jediná cesta, které budete litovat, je ta, kterou nepodniknete.“

Jmenuji se Marek Kowalowski. Je mi 15. let. Chodím do 9. třídy (Zš Vendryně).
Se svojí školou jsem byl vždy spokojený a pořád jsem. Můj nejoblíbenější
školní předmět je zěměpis, dějepis a můj nejoblíbenější učitel je pan učitel
Humpolec.
Po ukončení základního vzdělání se vydám na Střední průmyslovou školu v
Karviné, obor Informační technologie.

Co bych vzkázal příštím deváťákům: I po příjímačkách choďte do školy.
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Damián Kujawa
Věk: 14 let.
Moto: Everything waht you do or done will be remembered.
Názor školu: fajn místo s kamarády.
Střední: SPŠ Karviná - Strojírenství.
Nejlepší předmět: Tv, Vv.
Nejhorší předmět: Rj, Př, Z.
Nejlepší zážitky: výlety, přespání ve škole.
Oblíbení učítelé: Mgr. Marie Kolářová (je sranda), Mgr. Jaroslav Humpolec
(umí učit), Mgr. Alena Bazgierová (umí učit).
Odkaz přiští 9.: Přijímačky nejsou tak těžké jak se zdají, stačí být jen v klidu/
učit se nemusíš :) je to zbytečné.
Hobby: Rád kreslím a fotím.
Dohrané hry: Dark Souls III, Watch Dogs, Borderlands 2, DOOM, Le� 4
Dead 2, Assasin Creed IV-Black Flag, FarCry I-III, Witcher III, Layers of Feer,
Outlast+DLC, Terraria.
Nejvíce hrané hry: CS:GO(828 h.),
TF2(826 h.),
Lol(755 h.),
Warframe(290 h.).
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Nicolas Ladomirjak
Jmenuji se Nicolas Ladomirjak a narodil jsem se 20.12.2002 v USA ve městě
Langhorne. Dělám několik let vzpírání a cvičím. Ve škole mě baví tělocvik a
nenávidím matematiku. Můj nejlepší školní školní zážitek se stal v první třídě,
když jsem potkal své homies Jasinské a v šesté třídě k nám přišel i Dominik
Labaj a od té doby jsme jedna super parta. Dám vám i nějaké rady do vašeho
života. Nikdy se nepřiznávejte a dělejte průsery, protože za pár let se tomu
budete smát a budete mít na co vzpomínat.

Alena Lorková
Věk: 15 let.
Mo�o: Vždycky měj poslední slovo!
Tato škola mi dala hodně zkušenos�, nových dovednos� a spoustu přátel. Za to
jsem jí hodně vděčná. Děkuji za krásně strávené chvíle se skvělými učiteli a ještě
lepšími spolužáky.
Po ZŠ směřuji své zájmy a koníčky na střední pedagogickou školu v Přerově.
Můj nejoblíbenější předmět je výtvarná výchova. Mezi moje oblíbené učitele
patří p.u. Bocková, p.u.Rezková a p.u. Humpolec.
Nejlepší zážitky jsou určitě ty, které skoro nikdo nepochopí, ale stejně jsou
strašně v�pné a my vlastně ani nevíme proč.
Moje nejlepší kamarádka je Kája Milatová,
Milatová dále pak Miri Bartoszová a Market
Sikorová. S nimi jsme toho zažili tolik, že se to nedá ani spočítat.
Nejraději budu vzpomínat na každodenní smích v naší třídě,školní výlety (např.
Praha), radovánky a další.
Na prázdniny plánuji jezdit s dětmi na tábory, chodit s kamarády ven a užívat si
volno.
Příš�m deváťákům a i ostatním žákům na této škole přeji, aby se do školy těšili,
protože ani nevíte, jak strašně rychle to uteče.
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Marieta Ferencová
„Lidé jsou blbí. Stydím se být člověkem.“
Věk: 15 let.
Můj názor na školu: Jsem ráda, že už odcházím.
Kam půjdu po ZŠ: Gymnázium Třinec.
Můj nejoblíbenější předmět: dějepis.
Můj nejhorší předmět: chemie.
Můj oblíbený učitel: Jaromír Humpolec.
Na co budu vzpomínat: na spolužáky.
Co budu dělat o prázdninách: Poletím do Kanady.
Co bych chtěla vzkázat příštím deváťákům: Učte se na přijímačky.
Co dělám ráda: Kreslím, poslouchám hudbu.
Nejhorší zážitek: adapťák v 8. třídě.
Nejlepší zážitek: radovánky.

Karolina Milatová
věk: 15 let.
Motto: Užívej života, dokud můžeš.
Naši školu mám ráda. Hodně jsme se tady naučila a strávila čas s dobrými lidmi.
Po ZŠ půjdu na střední zdravotní školu (Český Těšín).
Můj nejoblíbenější předmět je chemie.
Moje oblíbená učitelka na škole je paní učitelka Kolářová.
Nejlepší zážitky ve škole jsou ty, které se stanou nečekaně a všechny rozesmějí.
Moje nejlepší kamarádka ze školy je Ali Lorková.
Budu vzpomínat na zážitky s třídou. Třeba školní výlety, školu v přírodě, výlet do
Prahy a další školní akce.
O prázdninách budu u koní, budu pomáhat na táborech a chodit s kamarády ven.
Příštím deváťákům bych chtěla vzkázat, aby se dostali na tu školu, na kterou chtějí.
A taky ať si užívají na základce, dokud ještě můžou.
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Taťána Pálová
„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“

Věk: 14 let.
Naši školu mám ráda, vyrůstala jsem s těmi nejlepšími lidmi. Po základní škole
půjdu na Gymnázium Třinec. Můj nejoblíbenější předmět je fyzika. Nejlepší
zážitky jsou ty, které se stávají nečekaně a všechny rozesmějí, btw hlavně v
hodinách chemie :D .Vždy budu vzpomínat na ty nejlepší zážitky, třeba na
školu v přírodě, když jsme stavěli bunkry, jó, ty byly krásné časy. Nejlepší jídlo
ve školní jídelně je svíčková nebo hamburger na konci školního roku, škoda jen,
že ho zrušili. O prázdninách budu nejspíše každý den na bazéně v Třinci, jestli
bude hodně teplo. Příštím deváťákům bych chtěla vzkázat, ať si ještě základku
užívají, protože když tady skončí, už se to nikdy nevrátí.
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Barča Szurmanová
„Někdy je velké štěstí, že naše myšlenky jsou jenom naše.“
Věk: 14
Můj názor na školu: Radši se nebudu vyjadřovat, ale aspoň mě připravila na
přijímací zkoušky.
Nejlepší předmět: chemie.
Nejoblíbenější učitel: Erika Pientaková.
Nejhorší předmět: hudební výchova.
Na co nikdy nezapomenu: na naši třídu, bohužel.
Nejlepší zážitek: Když jsme ovládali počítač mobily.
Nejhorší zážitek: škola v přírodě v 5. třídě, lyžák v 7. třídě, fuj.
Nejlepší kamarád: Není jenom jeden.
Co bych na sebe práskla: nic.
Co bych vzkázala příštím deváťákům: Nevykašlete se na 1. pololetí.
Kam půjdu na školu: Gymnázium Třinec.
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Samuel Jasinski
Zdravím, jmenuji se Samuel Jasinski, „studoval“ jsem zde 9 let (tím studoval
mám na mysli 9 let �ákání se, psaní taháků a doslova „o….l“ co jen jde,
bohužel nevím, jak to napsat slušně, protože tahle škola mě taky naučila
nadávkám) a chtěl bych vám sem sepsat pár „lifehacků“, jak úspěšně projít
touto základní školou.
První a taky nejzásadnější bod: HLAVNĚ SE NESNAŽTE N….T, (jak jsem již
uvedl, tahle škola mě naučila mluvit sprostě), PANA UČITELE HUMPOLCE,
pokud to uděláte, přeju vám příjemné umírání..Ale musím taky říct,
že je to můj nejoblíbenější učitel, protože jeho hodiny byly jedny z
nejzajímavějších a taky si na nikoho nezasedal. Tímhle jsem vlastně splnil
první bod osnovy-Můj oblíbený učitel/učitelka. Bod цифра два , tohle je
napsáno rusky (doufám, že správně), protože na této škole je BOHUŽEL i
ruský jazyk. Na to navazuje tenhle druhý krok. Pravděpodobně budete mít
na ruštinu paní učitelku Rezkovou, to znamená že při písemce si klidně
můžete vytáhnout mobil nebo sešit pod lavici, a nikdo vám na to nepřijde
- můžete mi poděkovat. A tímto taky zdravím paní učitelku Rezkovou :). 3. a
zároveň poslední krok: hlídejte si pozdní příchody (zaspání, jen mezi náma,
všichni víme, že zaspání to není, je to jen pouhá lenost ráno spěchat, psst),
nebo vám to všechno sečtou a napíšou vám neomluvené hodiny, které
jsou na dvojku z chování. Tohle byly moje 3 body úspěšného průchodu
touto školou.
Na závěr bych chtěl říct, ač mě tady hodně věcí, tentokrát slušně, štvalo,
těch 9 let jsem si tady neskutečně užil, chytil jsem úžasnou partu lidí
v téhle třídě a koneckonců taky snad všichni učitelé jsou v pohodě a
nezasedají si. Po odchodu na veterinu, další část osnovy splněna - kam jdu
studovat, mi to tady určitě bude chybět a budu na tuto školu vzpomínat v
dobrém.
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Markéta Sikorová
(15)
„Nepřeháním to s nakupováním. Já prostě jenom podporuji českou
ekonomiku.“
Můj názor na školu……...Dosud jsem ji přežila a doufám, že ještě
chvíli přežívat budu.
Kam půjdu po ZŠ…Na gympl.
Můj nejoblíbenější předmět…...Asi zeměpis.
Můj nejhorší předmět……Je jich hodně, ale jestli to mám zkrátit,
tak v první řadě dějepis.
Můj oblíbený učitel…...Těch mám víc, asi paní učitelka Marie
Kolářová a paní učitelka Lucie Bocková
Můj nejoblíbenější zážitek…...Mezi ně rozhodně patří školní výlet
do Prahy a taky školní výlet na konci 7. ročníku, kdy jsme šli k paní
učitelce Lucii Bockové na chatu. Zážitků mám hodně a je těžké si z
nich vybrat, ale tyhle jsou asi ty nejlepší.
Tak a je tady konec, neskutečné, jak rychle to uteklo. Z minut se staly
hodiny, z hodin dny a ze dnů roky. No, ale co, každý se někdy musí
posunout kupředu. A tak se s vámi loučím i já.
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R���� S�l���
Allo :) Y em Robbie. Majby ju nouw mi. Y am dat gaj from 9. klas. Dere iz litl
interwju ebaut mi.
Moto: Do it for the memories.
Můj názor na školu: :) :) :)
Kam půjdu na školu: Střední průmyslová škola Karviná, obor
strojírenství.
Co bych vzkázal příštím deváťákům: Každý vám bude říkat, že se musíte
učit na přijímačky … opak je ale pravdou, stejně vám to nic nepomůže .:)
Oblíbené předměty: Tv, Vv.
Nejhorší předměty: Rj, Př, Čj, Z.
Nejlepší zážitky: přespávačky, výlety atd.
Dohrané hry: Outlast, Witcher
II, The Darkness II, GTA V,
Left4Dead2, Sniper Elite III,
Assasin Creed IV, Layers of Fear,
Shadow Warrior, Dirt Showdown,
The Bureau, Zombie Playground,
Amnesia …
Nejvíce hrané hry:
LoL (566h.)
CS:GO (341 h.)
Warframe (250h.)
Rocket League (232h.)
TF2 (138h.).
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DominikWojnar
Je mi 15 let.
Motto: baník **** baník **** ejejej.
Názor na školu: Je to místo, kde je hodně srandy.
Kam jdu na ŠKOLU: SPŠ elektrotechnická Havířov.
Můj nejoblíbenější předmět: 1. místo = zeměpis, 2. místo =
dějepis, 3. místo = tělocvik.
Můj nejhorší předmět: ČJ,RJ,OV, CHE.
Můj nejoblíbenější učitel: Mám rád všechny učitele učitele stejně.
Nejlepší zážitek: Když jsem byl gold * v cs:go a winy v fortnite.
Řeknu to stručně: Ve školní jídelně mi nechutná.
Nejoblíbenější jídlo: NENÍ ve školní jídelně.
Jsem velmi vzorný žák a nemám nic, za co bych se pokáral nebo prásknul.

25

Erik Bystroň
Mé jméno je Erik Bystroň, je mi 15 let a jsem v posledním ročníku. Abys
měl šanci se o mně dozvědět více, je zde tato strana, která je věnována
mně.
Mé motto
Neříkej hop, dokud nepřeskočíš, od té doby, co se mi to několikrát vymstilo, se
tímto příslovím řídím.
Kam půjdu po ZŠ
Střední škola informačních technologií s.r.o. Frýdek-Místek.
Moje nejoblíbenější předměty
Matika, Fyzika, Zeměpis.
Co budu dělat o prázdninách
O prázdninách budu hlavně programovat, jelikož s
kamarády rozjíždíme jeden větší projekt. A konec prázdnin si užiji v zahraničí u
moře v
Bulharsku, kam letíme v posledním týdnu.
Na co nikdy nezapomenu
Je toho hodně, popsat to tu, by bylo zdlouhavé.
Na co budu vzpomínat
Na celých devět let prožitých na téhle škole.
Můj oblíbený učitel
Všichni jsou dobří, je těžké určit nejoblíbenějšího.
Co by učitelé vědět neměli
Když to vědět nemají, tak to ani nezjistí.
Co bych na sebe prásknul
Nejsem práskač, takže nic.
Co mi chutnalo ve školní jídelně
Tahle otázka je jednoduchá, jelikož výběr je velice
malý… krupice.
Můj nej kamarád/ka ze školy
To je utajená informace.
Můj nejlepší zážitek ve
škole
Když vyučující zapomněl, že máme hodinu, takže jsme se
neučili a za ním jsme
šli až na konci hodiny.

Veronika Heczková
/15/
“ Život je šílená věc, jestli chceme přežít, musíme být tak trochu blázni! Jinak
nemáme šanci.”
Jak se jmenuji a kolik mi je, to už víte, tak vám povím i něco jiného. Na tuhle školu
chodím už od 1. třídy, jezdila jsem do školy s bratrem a později jsem začala dojíždět z
Třince, kde dosud bydlím.
Na škole se mi líbí jak prostředí, tak i lidé, kteří tady jsou. Od první třídy se nám
vystřídalo hodně učitelek a střídalo se i složení naší třídy.
Za sebe můžu říct, že mám nejradši paní učitelku Marii Kolářovou, se kterou jsem si
vždy rozuměla a dokázala i naučit.
Kromě předmětů ve kterých se moc neučí jsem měla ráda dějepis, který byl s panem
učitelem Humpolcem vždy zajímavý, ale například i chemie byla zajímavá. Naopak mě
nebavily předměty jako přírodopis, obzvlášť v 9. třídě.
Měli jsme vždy super třídu, na kterou budu vzpomínat vždy v dobrém.
Na škole jsem měla super kamarády, s kterými se snad budu vídat i dál, ale jsou tady i
lidé, kteří mi chybět nebudou.
Na školu bych určitě pořídila buď bufet nebo aspoň automaty, protože z vlastní
zkušenosti vím, že hodně lidí nenosí svačiny a koupit si něco ve škole by bylo super.
Jeden z nejlepších zážitků s mojí třídou byl asi výlet do Prahy.
Jelikož v naší třídě najdete snad od každého něco, od šprtů přes
�ákače až po komedianty, tak u nás nebyla nikdy nuda.
Třídu, kterou mám ráda nejvíc, je 8.A, a nejméně mám ráda třídu
8.B. Celkově na školu budu vzpomínat v dobrém, protože mi dala
krásné vzpomínky.
Děcka, budu na vás vzpomínat a doufám, že se v životě dostanete
tam, kam budete chtít.
Dělejte, to co vás baví. Žijete jen jednou, tak žijte pořádně.
Jako další školu jsem si vybrala Zdravotnické lyceum v Karviné. Sice
nevím, jestli je to ta škola, která mě dostane tam, kam bych chtěla,
ale kdo to ví. Doufám, že tam potkám aspoň super kolektiv, a co
bude dál, se uvidí.
A jedna rada pro ty, které tady ještě nějaký rok čeká. Užívejte si čas
tady, protože znova na základce už nebudete, užívejte si nehlídanou
absenci, dokud můžete, a tvořte zážitky.
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