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Poděkování
Mé významné díky, patří žákům mé třídy, kteří mi pravdivě odpovídali na otázky, které
jsem jim položil formou dotazníku. Dále bych chtěl poděkovat všem učitelům nejen za
to, že mi pomohli dokončit mou absolventskou práci do konečné fáze, nýbrž i za
trpělivost, která je provázela po celou dobu mého studia.

Anotace
Absolventská práce s názvem Naše škola a já, byla zpracována mnou, Davidem
Kučajem, jakožto žákem devátého ročníku, který tímto ukončuje základní vzdělání na
ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633.
Obsah práce je zaměřen především na můj vztah nejen ke škole, ale i k vyučujícím a
žákům, které jsem po dobu svého studia poznal a strávil s nimi necelé čtyři pekelně
dlouhé školní roky.
Práce byla vypracována také za účelem zjištění informací o stavu třídy s učiteli a žáky,
kteří si na mě našli pár minut svého času a poctivě vyplnili dotazník, který jsem sám
vytvořil.
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Úvod
Ze začátku, co jsem se dozvěděl, že nějaká absolventská práce existuje, jsem doufal
v jednu věc. Povede se mi vybrat téma, které mě bude bavit a zpracuji ho s radostí.
Přání se mi splnilo v devátém ročníku, kdy jsem dostal možnost vybrat si. Jedno z nich
mě oslovilo natolik, že jsem neváhal a zapsal se na papír s výběrem prací.
Práci jsem si vybral částečně díky tomu, jelikož si myslím, že jsem jeden z mála, který
ve škole vidí nějaký smysl a neodsuzuje ji pouze kvůli nekonečným hodinám učení.
V tomto tématu jsem viděl také šanci rozloučit se, jak s učiteli a žáky, tak s celým
areálem budovy školy.
Doufám, že absolventská práce bude zpracována kvalitně a tak, aby se líbila nejen
mně, ale i ostatním. Téma zpracované na absolventskou práci vnímám jako vyjádření
ke škole a sepsání na papír svých nejlepších vzpomínek od začátku šestého ročníku,
které mi v hlavě zůstanou ležet navždy.
Jak jsem již psal, mnou sepsaná práce byla zpracována díky mým vzpomínkám,
webovým stránkám školy a také za pomoci drahých učitelů a žáků.
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1 Nový začátek
Víte, nikdy není lehké přejít z prvního stupně základní školy na druhý. Natož přecházet
z jedné školy na druhou, jako já. Se svým nejlepším kamarádem jsme přešli ze základní
školy, která se nacházela ve Velkém Přítočně, do Kladna. V mých vzpomínkách vidím
svou internetovou žákovskou knížku s názvem Webnotes, v níž téměř každý den
nacházím nedostatečné známky z fyziky, dobré (za tři) z dějepisu, matematiku
nevyjímaje. V podstatě jediné dobré známky se objevovaly pouze z tělesné výchovy,
estetické výchovy hudební a
výtvarné, popřípadě z českého
jazyka. Zádrhel byl v tom, že
pátý a šestý ročník se od sebe
v mnohém lišily. Ať už
v náročnosti, či v toleranci
určitých učitelů.
Největším problémem jsem byl
ovšem já, žák v pubertě, kterému
bylo absolutně vše jedno. Student, který si stál za tím faktem, že škola není důležitá a
viděl v ní pouhou nutnost plnění školní docházky a utrpení. K tomu všemu se ke mně ze
všech stran rojily rodinné problémy, týkající se většinou učení a známek. Prozatím
nejhorší léta mého života, jsem prožíval právě v průběhu celého šestého ročníku.
Vzato jsem potkal novou třídu, která měla na dveřích nápis 6. B. Do kolektivu jsme
skoro všichni zapadli ihned a nikdo neměl problém s nedostatkem kamarádů. Já
osobně jsem si myslel, že největší kladnou vlastností pro mě bude, když budu mít velké
množství přátel a před nimi působit jako namyšlený drsňák, jako se o to pokouší
většina. Teď, když si zpětně vybavím, jak jsem se choval, nejraději bych si dal pár facek
a omluvil se všem učitelům, kteří trpěli mé chování.
Později, přibližně v druhé polovině sedmého ročníku jsem si uvědomil, že škola není
pouhá ztráta času a dal se na jiný styl života.
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2 Žáci
To, co mi bude na střední škole chybět, bude má skvělá třída. Konkrétně někteří žáci
v této třídě. Škola mě ovlivnila v mnohém, a jedním z těch, co na mě měli největší vliv,
byli právě žáci. Do nově založené 6. B jsem nastoupil se svým nejlepším kamarádem
Ondřejem Hlusičkou, se kterým se známe již od mateřské školy.
Ihned na začátku školního roku 2012/2013 jsem si pár nových kamarádů našel. Na
počátku jsem se jmenovitě přátelil s Dominikem Zahradníkem, Honzou Hrkalem a nebo
také s Romanem Valentou. Všichni jsme se za tu dobu změnili. Někteří k dobrému,
někteří naopak k horšímu. Stejně tak si myslím, že jako třída jsme se zlepšili jak
v chování, tak ve prospěchu a toleranci k učitelům. Momentálně ve své třídě dobře
vycházím s jedenácti žáky. Zbytek, ne, že bych je neměl rád, ale zkrátka si navzájem
tolik nerozumíme

2.1 Žáci, kteří se k nám přidali
Mnoho “veteránů“ třídy je s námi již od samotného počátku šesté třídy. Je pravda, že
velké množství z našeho více než dvacetičlenného týmu tvoří ta část, která se k nám
přidala později, tudíž jsem uznal za vhodné věnovat jim alespoň malou část této práce.
Zde je seznam žáků, kteří se k nám v průběhu od šestého ročníku do devátého přidali
později:
• šestý ročník: Klára Dubinová
• sedmý ročník: Veronika Nistorová, Vojtěch Rohan, Natálie Pokorná
• osmý ročník: Adéla Bártová, Jan Bárta, Jan Bílek, Petr Rákoš, Karel Urban, Tran
Trung Thanh (Tomáš), Tereza Murňáková
• devátý ročník: Diana Demeterová

Klára Dubinová

Veronika Nistorová
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Tomáš

Natálie Pokorná

2.2 Žáci, kteří nás opustili
Teď naopak se bude další téma věnovat těm žákům, kteří nás v průběhu šestého až
devátého ročníku opustili. A že jich nebylo málo.
Seznam žáků, kteří nás v průběhu šestého až devátého ročníku opustili:
• šestý ročník: nikdo
• sedmý ročník: Tomáš Valenta, Vojtěch Rohan, Ondřej Aguado, Veronika Kuncová,
Annemaria Kaliszová
• osmý ročník: Jan Bílek, Adéla Bártová, Jan Bárta, Klára Dubinová, Petr Rákoš,
Veronika Nistorová
• devátý ročník: Diana Demeterová

Ondřej Aguado

Vojtěch Rohan

Veronika Kuncová

Annemaria Kaliszová
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3 Změny ve vzhledu
Za ty necelé čtyři roky, které byly dlouhé, ale zároveň uběhly jako voda, se spousta
(téměř všichni) žáci vzhledově změnili skoro k nepoznání. V následujících obrázcích je
vidět, jak někteří žáci nynější 9. B vypadali, když nastoupili na druhý stupeň základní
školy.

3.1 Jakub Tesařík
Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Kuba Tesařík přišel do nové třídy 6. B jako jeden z
prvních. Mnoho studentů z naší nové třídy ho již znalo, ale menšina z nás ani nevěděla,
že tento člověk vůbec žije. První den v novém školním roce vstoupil vstupními dveřmi
do třídy a hned první, co všechny zaujalo, byly jeho dlouhé vlasy, které mu směřovaly
až k začátku krku. Většinou míval vlasy mastné a tuším, že se ani nečesal. Jak Kuba
vypadá dnes? Podívejte se sami.
PŘEDTÍM

POTOM
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3.2 Dominik Zahradník
I přesto, že na první pohled nemusí každý na Dominikovi změny vidět, pokud se
kouknete do detailů, uvidíte změn mnoho. Nebudeme si nalhávat, v šestém ročníku
Dominik vypadal jako dítě. A teď? Jeho tvář mnohem zestárla. Momentálně vypadá jako
klasický teenager.
PŘEDTÍM

POTOM

3.3 Natálie Pokorná
Aby tu nebyli samí kluci, vybral jsem jednu z dívek. Ty se na rozdíl od chlapců tolik
nezměnily. Nakonec jsem z těch mála dívek vybral Natálii Pokornou, která se oproti
ostatním holkám změnila dosti. Těžko říci, co se na ní změnilo. Na první pohled změna
není úplně patřičná, ale každý musí vidět, že Natálie má dnes vlasy učesané trochu
jinak. Nejvíce se ovšem změnila v oblasti tváře. Podobně jako Dominik.
PŘEDTÍM

POTOM
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4 Učitelé
Největší díky patří učitelům, detailně
těm, kteří nás vyučovali a vydrželi s
námi takové množství hodin. Sice jsme
si s některými učiteli nepadli do noty,
ale i tak nemůžeme zapřít, že každý z
našich učitelů je unikátní, má nějaké
znamenité chování či styl učení. Nelze
ani napsat, jak jsme rádi za to, že jsme
jako třída "schytali" ty nejlepší vyučující,
které jsme vůbec mohli.
Bylo nám potěšením, že zrovna Vy, učitelé, jste nám udělali ze školní docházky mnoho
legračních a zábavných hodin, ze kterých jsme občas ani nechtěli odcházet. Rojí se
nám slzy, když myslíme na to, že se s vámi v červnu se všemi navždy rozloučíme.

4.1 Se smutkem se loučíme, s radostí vítáme
To nejsmutnější, co mě prozatím na ZŠ a MŠ Kladno v ulici Norská 2633 potkalo, byly
odchody některých učitelů. Rád bych jim na jejich vzpomínku věnoval část své
absolventské práce, protože tito učitelé si můj čas zaslouží vždy.
Ihned v šestém ročníku jsem byl rád, že vyučujícího na tělesnou výchovu máme paní
učitelku, ne pana učitele. Řeč je o učitelce Pospíšilové (dnes již Matelové), čímž bych jí
rád popřál vše nejlepší do života a hodně pevných nervů s jejím nejnovějším přírůstkem
do rodiny. Tak nám za paní učitelku Pospíšilovou zastupovala paní učitelka
Zimmerhaklová, kterou jsem si také oblíbil. No a teď máme zase pana učitele
Kopeckého, takže s nejlepšími vzpomínkami vzpomínám na obě dvě skvělé
tělocvikářky. I když pan učitel Kopecký je zkrátka borec.
Nejvíce jsem ovšem smutnil, když odešla jedna z nejlepších, ba možná i nejlepší
učitelka ze všech - pí. uč. Tuzarová. Většina třídy ji neměla ráda a pomlouvala ji za
zády, ale já v ní viděl perfektní češtinářku, za kterou jsem vždy stál a nikdy jsem s ní
neměl žádný problém. I přes ten smutek, že odešla nejlepší češtinářka ze všech, se k
nám do vyučovacích hodin "připletla" pí. uč. Dimová. Musím přiznat, že zastupuje
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pí. uč. Tuzarovou geniálně a pokračuje v jejich šlépějích. Jsem rád, že nás momentálně
český jazyk a dějepis vyučuje právě ona.
A v neposlední řadě bych velice rád zmínil paní učitelku Čermákovou, která nám
potvrdila, že vulgarismy je nutné používat. Nejen proto, abychom si v hodině udělali
pořádek, jako ona uměla výborně, ale také například proto, aby byla legrace.

4.2 Třídní učitel
Pokud někdo řekne slovo učitel, hned první, co se mi vybaví, bude František Vlasák.
Nejlepší třídní učitel, kterého by mohl každý jen závidět, protože je náš - třídy 9. B.
Tento dokonalý učitel s námi putoval od samotného počátku do krásného konce.
Všechna pocta naší třídy by měla být směřována právě jemu. To právě on nás dokázal
vždy o fyziku a třídnické hodiny rozveselit, až někteří
plakali radostí. To právě on nás naučil mnoho věcí. To
právě on nám oznámil, že dráhu vypočítáme, pokud
průměrnou rychlost vynásobíme časem. Bylo by mi
potěšením, kdybych mohl citovat úryvek z pokřiku 6. B,
který jsme společně jako třída pokřikovali při
seznamovacích aktivitách na začátku šesté třídy:
,,Náš učitel Vlasák, to je prostě pašák!"
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5 Nejlepší vzpomínky
Nejlepší vzpomínky mě budou na střední
škole doprovázet především díky
spolužákům a učitelům. Velký podíl na
všem budou mít ale i školní akce, z nichž
jsem vybral pár těch nejlepších, které mi v
hlavě zůstanou rozhodně.
Absolutně nejlepší vzpomínky budu mít na
Slavnost psaní. Společně s několika žáky
jsem se této akce zúčastnil dvakrát ze tří
možných. Ne snad, že bych se toho třetího zúčastnit nechtěl, ale již nezbylo místo. Tato
akce mě opravdu zabavila. Těch pět hodin uběhlo až nemožně rychle. Při psaní
absolventské práce jsem se donutil přečíst si mé práce ze Slavnosti psaní a musel jsem
se zasmát. Zpětně ji hodnotím za nedostačující.
Na druhé místo bych bezpochyby
zařadil akci s názvem Vánoční laťka,
která se konala vždy pár dní před
Vánoci, což lze podle názvu odvodit.
I přesto, že jsem se jí mohl zúčastnit
celkem čtyřikrát, měl jsem odvahu
pouze jednou, a to právě v devátém
ročníku. Ani nevíte, jak mě to
momentálně mrzí, že jsem se
nezúčastnil jak v šestém, tak ani v
sedmém a osmém ročníku. Vánoční
laťka je pro soutěžící stoprocentní
zábavou, která vám v kůži
pozorovatele ubíhá velmi pomalu,
naopak v kůži soutěžícího neuvěřitelně
rychle.
Abych nezapomněl, velice rád bych do
seznamu zapsal ještě nedávný výlet
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do Lidic, který se uskutečnil v druhé polovině dubna roku 2016. Sice se nejednalo o
úplně nejvydařenější výlet, jelikož se naše třída v určitých ohledech chovala až příliš
dětinsky, ale i přesto byl tento výlet výjimečný. Byl výjimečný tím, že na tomto místě
jsme si všichni do jednoho uvědomili, že za pár dní se naše společné cesty navždy
rozdělí a je možné, že už se nikdy v životě neuvidíme. Sledování zbytků Lidic se
změnilo v jeden z mých nejlepších zážitků vůbec.
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Sebehodnocení
Osobně jsem se svou prací spokojen, ovšem i přesto vím, že jsem udělal mnoho chyb.
Jedna z nich je kupříkladu ta, že jsem si práci velmi špatně rozvrhl a dělal ji téměř na
poslední chvíli. Jedním z mých cílů bylo zapojit do prezentace grafy, které by znázornily
procentuální množství odpovědí, které vybrali žáci a učitelé ve mnou vytvořeném
dotazníku. Jelikož jsem byl nemocný a dotazník chtěl všem předat na začátku
posledního možného týdne, nakonec mi ho někteří museli vyplnit až v pátek, jenž byl
jediným dnem, který ve škole byl. I přesto jsem s prací spokojen a věnoval jsem jí
dostatek času.
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Zdroje
► mé vlastní vzpomínky
► názory učitelů a žáků
► galerie oficiálních stránek školy ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 (akce: Vánoční laťka,
Slavnost psaní, všechna Albíčka třídy, pedagogický sbor):
http://www.4zskladno.cz/
► Google obrázky (vyhledáno: Lidice):
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.pametnik.cz/images/gallery/133/516.jp
g&imgrefurl=http://www.pametnik.cz/detail/133/145/medaile-pametnik-ceskarepublika/lidice&h=768&w=1024&tbnid=HLdZW5nqlNxJ2M:&tbnh=160&tbnw=213&doci
d=6R-nUlCVmQiG0M&itg=1&usg=__ul8DezWvjx1EA71En2Fi3A9ma9c
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