
 

 Letos nás jako každý rok  opouští 

naši „deváťáci“, kteří se vydají do víru 

středních škol a jejich života.. Po každém   

z nich tu jistě zůstane nesmazatelná stopa, 

kterou tu zanechají. Mnozí z nich tu s námi 

byli celých devět let a i když to nebylo 

všechno vždycky jenom růžové, budeme na 

ně rádi vzpomínat a přejeme jim do jejich 

dalšího života mnoho úspěchů a krásných 

slunečních chvil plných jenom samých dob-

rých zpráv.  

TŘÍDA 9.A 

Třídní učitelka:   

Mgr. Renáta Kynclová  

 

Delkova Veronika 

Dvořáková Tereza 

Fialová Karolína 

Herzig Marek 

Jalovcová Kristýna 

Jandová Adéla 

Jung Filip 

Kavanová Kateřina 

Kop Martin 

Koten Marek 

Král Jan 

Mišner Jiří 

Polová Lucie 

Smetanová Radka 

Staňková Sabina 

Surovec Ondřej 

Štembera Michael 

Vallo Jan 

„Deváťáci“ se loučí 

Školní časopis ZŠ Odolena Voda 
Časopis je vydáván za podpory Aero Vodochody a.s. 

NA SLOVÍČKO 

KVĚTEN—ČERVEN 2013 

Číslo V 

 

TŘÍDA 9.B 

Třídní učitelka:   

Mgr. Věra Hudečková 

 

 
Fialková Eliška 

Franc David 

Hendrychová Markéta 

Homola Radek 

Kaplan Daniel 

Kuchynková Zuzana 

Novosádová Nikola 

Nový Jan 

Plicka Václav 

Pop Mykhajlo 

Pretlová Andrea 

Procházka Petr 

Sládková Petra 

Ševčík Matěj 

Šulc Dominik 

Švejda Marek 

Vokáč Adam 

Foto: archiv ZŠ 



Jaké to tu bylo…………… 

… strávil jsem tu krásných devět let, za kterých jsem 
dostal mnoho nových zkušeností a velmi rád budu       
na všechny vzpomínat. 
 
… bude se mi hrozně stýskat po všech spolužácích         
i učitelích, i když jsem s některými měla drobné nesho-
dy. Na střední to už nikdy nebude ono, protože tam tito 
lidé nebudou.  
 
...bude mi velmi chybět společnost naší třídy. Doufám, 
že se nám všem bude na střední dařit.  
 
...myslím, že na devítku budeme vzpomínat se slzami    
v očích, smutku i štěstí.  
 
...při opouštění 9. ročníku budu brečet. Strávila jsem se 
svými spolužáky devět let, které byly plné strastí i slastí. 
Zároveň se mi ale otevírají dveře, do kterých chci vstou-
pit šťastná a plná síly.  
 
...jediné, co bych chtěl říct,  je, že se mi bude stýskat po 
některých učitelích a žácích naší třídy. Doufám, že se    
s nimi budu vídat a přeji jim hodně štěstí.  

Stránka 2 

 

… mrzí mě, že musím opustit tuto školu a celou svoji 
třídu. I přestože jsme si zažili spoustu starostí, těch pěk-
ných věcí je stále více. Všem se bude těžko odcházet,    
ale pevně věřím, že se v této škole společně setkáme.  
 
… v posledních letech jsme si všimnul menších dětí, jak 
se „cpou“ do školy, a ty starší tam jdou jen tak z povin-
nosti. Ale překvapivě ke konci roku se do ní také těším    
a nechci opouštět své přátele. I když jsme měl k některým 
učitelům negativní vztah, tak se mi na konci zdá, že jim 
začínám rozumět a nechci od nich. Jsou skoro jako rodi-
na, ale přísnější. Zdá se mi, že na konci se teprve tvoří 
vztah učitel - žák.  
 
...doufám, že se budeme všichni alespoň občas setkávat, 
možná, že už to nebude takové kamarádství jako dřív,   
ale hlavně, že se spolu potkáme a budeme si mít co říct.  
 
...odcházím z této školy a jdu na střední, bylo to dobrých 
devět let. Všem učitelům bych chtěl poděkovat za to,     
že mě dobře učili a asi nejvíc paní učitelce Tiché              
a Kynclové - za jejich trpělivost v hodinách matematiky  
a češtiny.  
 
… je to asi jedna z nejhorších a nejtěžších věcí, která nás 
teď čeká. Musíme se opustit jako třída i jako nejlepší 
přátelé. Samozřejmě se budeme potkávat, ale už to nebu-
de jako dřív. Nějakým způsobem se od sebe po devíti 
letech oddělíme. Budete mi chybět.  

Foto: archiv ZŠ 



 

Stránka 3  

BYLI JSME V ANGLII 

Začátek května byl pro mnoho z nás dobou, kdy jsem si splnili svá vytoužená přání - jeli jsme do Anglie.  
 Jedno sobotní dopoledne jsme se sešli před školou, nastoupili do autobusu a vyrazili směr Německo, Belgie, kanál La 
Manche a pak už vytoužená Anglie. Byly to pro nás opravdu nezapomenutelné zážitky i zkušenosti .– slyšet kolem 
sebe angličtinu, mluvit anglicky v rodinách, kde jsem bydleli, platit anglickými penězi, svézt se na London Eye, vidět 
Brighton,  navštívit Sea Life Center, na hradě Hever bloudit ve vodním bludišti. Asi úplně největšími zážitky byla 
účast na vyučování v anglické škole a možnost spatřit královnu, která se právě vracela z parlamentu, kde měla veřejné 
slyšení, do Buckinghamského paláce. A až na anglické jídlo, které není příliš slané ani kořeněné, a na únavu z autobu-
su, jsme se všichni vraceli nadšení a ……………….    D. Vacková, L. Stokičová a N. Soprová 7.B 

 



 

Stránka 4 
BOROVICE a jazykový kurz šestých tříd  

Milí rodiče,  
Posílám Vám pozdrav z jazykového kurzu.  
Jsme ubytováni v Borovici u Mnichova Hradiště. Moc se mi tu 
líbí , ale moc dobře tu nevaří,. Je tu spousta hřišť a lesů. Máme 
s sebou hodné paní učitelky, které nám každý den připravují 
zajímavé programy. Jsme rozděleni do 4 družstev - růžoví, 
žlutí, oranžoví a červení a v těchto skupinách sbíráme body. 
Na konci týdne se potom vyhlásí, kdo vyhrál. Odpoledne jsme 
zaslechl paní učitelky, že po vyhlášení bude diskotéka. Dou-
fám, že se Vám nestýská. 
       
   S pozdravem Láďa  

 Milí rodiče, posílám pozdrav z jazykového kurzu. 
Moc se mi tu líbí, jen mi tu chybíte a moc se mi 
stýská. Mám spousty kamarádů a kamarádek. Hraje-
me tu hodně her  jak sportovních, tak stolních. Nejví-
ce se mi líbí softbal. Je to podobné jako baseball, jen 
se to hraje s větším míčkem. Jsme rozděleni do týmů 
oranžových, žlutých, růžových a červených. Já jsme 
patřil do žlutých. Po rozdělení jsme se zúčastnili růz-
ných aktivit - orientační běh, vybíjená, přehazovaná a 
fotbal. Jídlo je dobré a když mi chutná, jdu si přidat. 
Měli jsme zapečené těstoviny, svíčkovou, špagety a 
těstoviny se sýrem. Paní učitelky nám připravily dis-
kotéku, u které jsme se moc bavili. Písničky, které 
nám pouštěli, se mi moc líbily. Mohli jsme být dlou-
ho vzhůru.  
Moc se na vás těším, ale netěším se do školy.  
    Váš Michal 

Skvělé třetí místo v soutěži 

 V únoru 2013 proběhl v naší třídě projekt v 
rámci Světového dne vody, jehož výsledky jsem poslali 
na Ministerstvo zemědělství, abychom se mohli zúčast-
nit soutěže „Na stejné vlně“, kterou ministerstvo u pří-
ležitosti tohoto dne vyhlásilo.  
 Ve víru posledních událostí jsme na tuto sou-
těž trochu pozapomněli a o to větší bylo naše překvape-
ní, když nám poslední červnový týden přišla velká kra-
bice plná různých dárků - bloky, pexesa, freesbee, kni-
ha o rybníkách v ČR a sodastream. Pro nás byl ale 
hlavně velmi důležitý diplom , který nám patří za 
3.místo v kategorii žáků druhého stupně základních 
škol a gymnázií.  
 Je to pro nás ocenění naší snahy a motivace i 
do dalších let.    Žáci 6.A  



Stránka 5 
 

Zážitek, na který jen tak nezapo-

menu …. 

Ve čtvrtek 20. června jsem měl možnost díky Janu 
Stružovi, předsedovi Sdružení CZECH TOP 100 , kte-
ré sdružuje nejúspěšnější české firmy, se setkat s prezi-
dentem republiky Milošem Zemanem. Tímto setkáním 
jsem mohl úspěšně zakončit svoji závěrečnou práci s 
názvem Prezidenti Československé a České republiky. 
Akce a moje setkání s panem prezidentem proběhlo na 
pražském Žofíně. 
      
                Marek Koten 9.A 

Sbírali jsme víčka pro Aničku  

 V úterý  18.6. jsme ukončili letošní sběr víček 
pro Aničku. Předali jsme její mamince 132 kg víček, 
které budou použity na získání finanční prostředků, ze 
kterých se bude hradit biologická léčba malé Aničky. 
VÍČKA ALE NEZAHAZUJTE, V ZÁŘÍ BUDEME 
POKRAČOVAT. 

Všem Vám moc jménem Aničky i její maminky děkuji 
a těším se na další spolupráci               Jana Smetanová 

Ukázky z dopisů Romeovi a Julii                                                               

(třída 7.A—hodiny českého jazyka)  

Dopis pro Romea 
Milý Romeo, 
zdravím tě a potřeboval bych od tebe pár věcí vysvětlit. Vím, že tvůj příběh končí nešťastně a také vím, že ses s tím 
jedem moc otrávil. 
Začněme ale od počátku. Na plese jsi spatřil Julii, mezi námi byla docela pěkná, ale zpět k tématu. Hned ses do ní za-
bouchl a zamiloval. Ona do tebe také. Byla obrovská škoda, že jsi Montek a ona Kapulet. V potyčce byl zabit tvůj 
přítel Markucio Tibaltem. Ty jsi mu jeho laskavost oplatil zaslouženě. Jak jste si dělali srandu z té Juliiny chůvy, to 
bylo super. 
Když už jsme u toho, tvůj velký pomocník byl mnich Lorenzo. Ten vás dokonce zasnoubil a po tom, co ti bylo uděle-
no vyhnanství, měl výborný plán. Dokonce ti napsal dopis o jeho plánu. Musel sis všimnout, když jsi jel za mrtvou 
Julií posla s tím dopisem. To byla největší chyba, co se odehrála. Myslím, že vám mnich Lorenzo dobře pomohl, jen 
jste to správně nezužitkovali.  
Chtěl bych se tě jenom zeptat, proč jsi chvilku před svou smrtí nepočkal, vždyť mnich 
by to stihl. 
Příběh mě posunul dál v tom, že již vím, proč je ta hra tak jedinečná. 
S pozdravem     Pepa 



 

Dopis pro Romea 

Milý Romeo, 
Ve škole jsme dostali možnost napsat dopis buď tobě, nebo Julii.  Já si vybrala, že napíši tobě, neboť bych se tě chtěla na 
pár otázek zeptat. 
Mým názorem je, že za špatný konec vás dvou můžeš hlavně ty. Možná že ze mne mluví jen feminismus, ale zdá se mi, 
že ve spoustě skutcích, které jsi vykonal, jsi myslel na své vlastní zájmy než na zájmy tebe a Julie dohromady. Například 
když ses rozhodl pomstít Markucia a zabít Tibalta, tak jsi myslel jen na sebe a zaslepen vztekem jsi naprosto zapomněl 
na následky tvého jednání pro vás jako manžele. Kdybys neudělal tuto chybu, tak bys nemusel odejít do vyhnanství a 
nechat Julii samotnou. Nebo když ses zaslepen láskou rozhodl mít tajného zvěda, o kterém jsi ani Julii, ani Lorenzimu 
neřekl. To byl dle mého názoru krok hloupý, protože kdybys informoval o svém zvědovi alespoň jednoho z nich, nedo-
šlo by k pozdějšímu omylu. Byla tvá láska opravdu tak velká, že ses nemohl zachovat jinak a vzít si život? To bylo pod-
le mne nejméně hodné muže ze všech tvých skutků. Kdybys byl silný a rozumný, tak bys žil déle, nebo aspoň navštívil 
Lorenza a zjistil, co se událo. To je třetí čin, který kdybys byl rozvážný, neučiníš a vyhneš se smrti.  
Moje finální otázka tedy je: Je láska a vztek tak oslepující, že nedokážeme myslet na nic jiného, než na sebe? 

Sofie Podzimková, 7.A 
 

Dopis Romeovi a Julii 
Sledovala jsem ve škole váš příběh ve filmové podobě spolu se svými spolužáky a myslím, že na nás všechny alespoň 
trošku zapůsobil. Bylo těžké si uvědomit, že ty, Julie, jsi vlastně téměř stejně stará jako já. Tak hodně se za těch 5 stole-
tí změnilo. Rozuměla jsme pocitu, se kterým jste museli stát vedle lidí, kteří vám nerozuměli a ani se nesnažili rozumět. 
Jen se snažili vám vymluvit něco, o čem jste oba byli z celého srdce přesvědčeni. 
Přesto jset v nehostinném světě slepých lidí našli oporu. Věřím, že cháva a mnich byli pro vás velkou pomocí. Myslím, 
že je důležité mít v těžkých situacích někoho, komu se můžeme svěřit. Julie, rozumím, jak muselo bolet, když tě tvá 
drahá chůva nakonec zradila! Myslím si, že to byla poslední kapka k tomu, abys přijala Lorenzovu pomoc s falešnou 
smrtí. Když tě drahá chůva začala přemlouvat, abys zapomněla na Romea a vzala sis Parise. To musela být rána. 

A ta, Romoe, ve vyhnanství jsi čekal, až se s Julií znovu shledáte. Tomu amoku, který tě popadl, když ti Kapulet Tibalt 

zavraždil přítele, jsem úplně nerozuměla. Myslím, že jsem se v žádné podobné situaci nikdy neocitla. Zajímalo by mě, 
jak velkou roli v touze se pomstít hrálo to, že Merkucia zabil Kapulet. Rozuměla jsem ale pocitu, který jsi poznal, když-
sis uvědomil, že jsi Tibalta zavraždil. Romeo, ty jsi lidský člověk, proto jsi jako první řešení problému shledal zabít sám 
sebe. Naštěstí ti v tom ale kněz zabránil. Nechápala jsem, proč při tvém trestání nikdo nepřihlédl k tomu, že by 
v souboji buď zabil Kapulet tebe, nebo ty jeho. Dnes by se takovýto problém řešil jinak.  
Vidíš Julie, přesto že jste s mnichem vymysleli plán, jak zůstat s Romeem spolu, váš příběh dopadl tak smutně. Napadlo 
mě, že kdybyste měli takové možnosti, jak se domluvit na dálku, jako máme dnes my (mobily), příběh by dopadl úplně 
jinak.  
Znovu a znovu obdivuji Julie tvou odvahu, kterou jsi ukázala, když jsi vypila mnichův lektvar a také, když ses rozhodla 
skoncovat se svým životem. Nedokážu si (neštěstí) představit, jak sama sobě vrazím dýku do srdce. 
Váš příběh bude žít navždy         
                                                             

Dopis pro Julii 

Milá Julie, 
posílám ti mnoho pozdravů z 21. století. Tak trochu ti závidím, že jste v té době neměli telefony. 
Zní to asi divně, protože kdybyste ho měli, možná byste ještě žili. Dnes se vše řeší přes mobil. 
Když někdo něco chce, zavolá a ostatní mu to přinesou až pod nos. V některých případech se to 
samozřejmě hodí, třeba když se někdo ztratí nebo když potřebuje rychle doručit vzkaz. To se 
jednoduše vytočí číslo a během minuty je vše vyřízené. Tady už neexistují žádní poslové. A má 
to své pro i proti. 
Také ti chci říct, jaké jsi s Romeem měla veliké štěstí, sice jen krátce, ale i tak. Dnes si dva lidé 
řeknou, že spolu budou chodit, ale bohužel se chovají, jako by se za to styděli. Čím dál tím více 
se vyhýbají, nechodí spolu ven, za ruce, nedávají si pusy, pomalu se ani nezdraví a vy jste se 
rovnou vzali. To mne na tvém příběhu zaujalo. A snad ještě víc to, že sis kvůli němu byla schop-
na vzít život. 
Obdivuji to, že sis i přes zákaz rodičů vzala Romea a následovala hlas srdce.  
Měj se hezky. Zdraví tě  Sára 


