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PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
ředitel školy

Vážené studentky a studenti, 
úvodem použiji jedno rčení, které mám opravdu rád, a to, že čas měří všem stejně. Tak jako nám, pedago-
gům, tak i vám, studentům, byl stanoven čas v délce trvání čtyř let, abychom vás a abyste se vy připravili  
ke složení maturitní zkoušky. Úvodní rčení je krásné v tom, že čas měří všem stejně, a nemohou to změnit ani 
protiepidemická opatření, ani naše chtění či lenost. Je před námi společný závěr vašeho studia a je jen na vás, 
jestli využijete čas k poctivé přípravě a jestli pak budete spokojení s výsledky, kterých u maturitní zkoušky  
dosáhnete. Musím však připustit, že vaše studium bylo a bohužel stále je ovlivněno pande-
mií nebývalých rozměrů. Nikdo z nás, a tím myslím i pedagogické pracovníky školy, tedy vaše 
učitele, na to nebyl připraven, a mnoho nového jsme se museli naučit, tak říkajíc, za pochodu.  
Věřím, že i vám se dařilo více či méně s výukou na dálku vypořádat a že jste získali znalosti, které  
využijete nejen u maturity, ale i ve svém dalším občanském, profesním i osobním životě. Již teď se těším 
na ústní maturitní zkoušky, protože při nich většinou naši studenti úspěšně dokazují,
proč si vybrali studijní obor obchodní akademie, nebo informační technologie. Jen pro ty, kteří promarnili 
čas přípravy, jsou pak minuty před maturitní komisí delší než obvykle. Ale již teď všichni víte, že čas měří 
všem stejně, takže buďte pozorní a nenechte ho utéct, aniž byste ho využili naplno, protože čas nejde 
vrátit. To bychom ale byli u dalšího rčení, které v sobě nese nejednu lidovou moudrost. Mladému člověku
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by se mělo dostat takového bohatství, o které by nepřišel, ani kdyby zůstal v nouzi a osamělý. Tím bohat-
stvím je vzdělanost. Přeji vám pevnou vůli k přípravě na maturitní zkoušky!

Vážené maturantky, vážení maturanti,
dovolte mi několik slov o významu vzdělání obecně a také o procesu vzdělávání, kterým jste v posledních 
čtyřech letech procházeli na naší škole. Byli jste součástí velkého školního kolektivu Obchodní akademie 
v Kroměříži, zároveň s vašimi spolužáky, učiteli a ostatními pracovníky školy. 
Někteří z vás celou dobu studovali s cílevědomou pečlivostí, jiní s jistým odstupem, který snad lze částeč-
ně tolerovat s ohledem na věk a rozmanitost vašich dalších zájmů.
Nemá smysl více rozebírat jednotlivé události, drobné neúspěchy, trápení nebo občasné pocity nespra-
vedlnosti. Tyto drobné kolize byly určitě vyvažovány okamžiky radosti a uspokojení třeba když jste zvládli 
těžký test nebo vás potěšila pochvala a uznání učitele. Také jste zažívali příjemné emoce z každodenního 
setkávání s kamarády, spolužáky a vyučujícími nebo když jste si užívali společně strávený čas na lyžař-
ském výcviku, výletu či exkurzi.
Toto vše ale pomalu končí a před vámi leží poslední cíl – úspěšně zvládnout maturitní  
zkoušku – a to ve školním roce, který pro nikoho z nás nebyl snadný. 
Absolvování maturitní zkoušky se tradičně chápe jako vstupní brána do světa dospělých. Dospělých, kteří 
jsou platnými členy společnosti umožňující jim získat vzdělání v rozmanitých oborech lidské činnosti,  
a která od nich na oplátku v budoucnosti očekává vyzrálá a rozumově podložená rozhodnutí, a především 
takové činy, za které převezmou plnou odpovědnost. Nezapomeňte na to!
A nezapomeňte ani na nás, rádi vás ve škole uvítáme, stejně jako se rádi setkáváme i s jinými našimi 
bývalými studenty. 
Držíme vám palce a přejeme vám hodně úspěchů, a to nejen ve škole při maturitě, ale především 
 ve vašem dalším profesním a osobním životě. 
Jan Amos Komenský napsal již skoro před pěti sty lety krásnou a výstižnou myšlenku o smyslu vzdělání,  
o kterou se s Vámi chci na závěr podělit, protože si myslím, že neztratila nic ze své aktuálnosti:
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, 
pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 

Ing. Soňa Kartousová
zástupkyně ředitele školy



TŘÍDA 4. A
Lucie BRYCHTOVÁ, Markéta BULKOVÁ, Markéta CENIGOVÁ, Jakub GREMLICA, 

Viktória HNATKOVÁ, Aneta HOLÁ, Pavlína HRADILOVÁ, Michaela HŘIBOVÁ, Tomáš JELŠÍK, 
Filip JEŽ, Veronika JEŽOVÁ, Jana KAMENÍKOVÁ, Nela KARAMONOVÁ, Sabina KOCMANOVÁ, 
Barbora KOLMANOVÁ, Ondřej KRČMAŘ, Jakub KŘIŽAN, Lukáš LEŠKO, Nikola MAXEROVÁ, 

Patrik MIKULÁŠEK, Marek PLACHÝ, Jana PUMPRLOVÁ, Sára SPÁČILOVÁ,
David STEINBACHER, Simona ŠTEIGEROVÁ, Adéla TOMEČKOVÁ, Petr VÁCLAVÍK, 

Sára VAŇHAROVÁ, Lucie VYBÍRALOVÁ, Adéla ZAORALOVÁ

Ing. Hana Remeteiová
třídní učitelka

Proč jste se stala učitelkou?
Náhodou.

Jaký byl Váš oblíbený předmět?
Matematika.

Máte nějaký nezapomenutelný zážitek  
z vyučovací hodiny?
Písemka z těsnopisu se zmrzlýma rukama.

Pamatujete si svůj stužkovací večírek?
Pamatuji, byl veselý a stužku mám dodnes 
schovanou.

Na jaký zážitek se svojí třídou vzpomínáte?
Poslední zvonění v ulicích Přerova.

Co byste maturantům poradila k maturitě?
Štěstí přeje připraveným.

Budou Vám maturanti chybět?
Každé září mi chybí studenti 4. ročníků, Ti „moji“ 
mi chybí o to víc.

Co byste maturantům poradila  
do života?
Krédo T. G. Masaryka – nebát se a nekrást.

2020/202104

Co Vás na práci učitele baví?
Kontakt s mladými lidmi.
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Lucie Brychtová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Hudba, tanec, bruslení.
V čem si myslím, že vynikám: Dekorace  
a občas ráda kreslím.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Chtěla jsem být učitelkou nebo herečkou.

Čeho se bojíš? 
Asi neúspěchu v životě.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Paní Stejskalová a Hlavinková.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Chystám se na vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Ne, ale chce to se hlavně soustředit a učit.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Zapiju to společně s kamarády.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
To nevím, ale snad budu v životě dělat to,  
co mě baví.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Je jich dost, na které nikdy nezapomenu. 

Neoblíbený předmět?
Matematika.

„Motto“ 
Dívej se za to, co vidíš.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Buchtěna“
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Markéta Bulková

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Čtení, kreslení, turisti-
ka a houbaření.
V čem si myslím, že vynikám: Multitas-
king.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Policistka.

Čeho se bojíš? 
Pavouci, klauni a výšky.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Paní Stejskalová, Remeteiová a Šišková.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Vysoká škola.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Učit se a věřit si.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Se spolužáky.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Krásný dům, děti a dobrá práce. 

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Markét, Simča, Nelča, Nikča, Sára a Lucka.

Neoblíbený předmět?
Právo.

„Motto“ 
Život je jako bonboniéra.  
Nikdy nevíš co ochutnáš.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Makča“
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Markéta Cenigová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Tenis, badminton.
V čem si myslím, že vynikám: Myslím si,  
že vynikám ve sportu.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Policistkou.

Čeho se bojíš? 
Hadů.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Paní Remeteiová, Podsedníčková, Složilová 
Michutová a pan učitel Pechanec.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Chystám se na vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Nenechávat to vše na poslední chvíli a učit 
 se průběžně.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S kamarády.
Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Myslím si, že budu mít velký dům a velké 
auto. Budu pracovat v menší firmě jako  
účetní a práce mě bude bavit a naplňovat.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Simona, Markéta, Nela, Lucie, Nikola, Sára,  
Sára a Sabina.

Neoblíbený předmět?
Právo, matematika.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Makyna“

„Motto“ 
Stále se pokouším překonávat 

sama sebe a snažím se být 
lepší v tom co ráda dělám.
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Aneta Holá

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Procházky do přírody, 
trávení času s přáteli.
V čem si myslím, že vynikám: Komunika-
ce a opora pro přátelé.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Fotografka.

Čeho se bojíš? 
Pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Nemám oblíbeného, všichni jsou mi sympa-
tičtí.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Do práce.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Denní procvičování a opakování, pravidelná 
příprava.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S lidmi ze třídy, nejspíše to oslavit do nějaké 
restaurace případně nějaký večírek.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Doufám, že podle mých představ v rámci mož-
nosti, snad úspěšný.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Lidé z mé třídy ze střední. 

Neoblíbený předmět?
Nemám neoblíbený předmět, mám ke všem 
předmětům neutrální vztah.

„Motto“ 
Komu není rady, 

tomu není pomoci.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Anet“
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Pavlína Hradilová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Cestování, poslouchání 
hudby.
V čem si myslím, že vynikám: Jsem 
zodpovědná a pečlivá.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Chtěla jsem být paní učitelka.

Čeho se bojíš? 
Bojím se neúspěchu v životě.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Paní Stejskalová a pan Navrátil.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Zatím si dám oddych.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Průběžně se učit.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Budu oslavovat s přáteli a rodinou.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Doufám, že budu mít už vlastní rodinu  
a práci, která mě bude bavit. 

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Lucka, Sára, Nela, Simča.

Neoblíbený předmět?
Ruský jazyk, matematika.

„Motto“ 
Nemám.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Pája“
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Michaela Hřibová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Sport, seriály, filmy, 
auta.
V čem si myslím, že vynikám: Sport.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Kosmonaut.

Čeho se bojíš? 
Pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Kamil Navrátil.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Nevím.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Nemám.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S kamarády.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Kdo ví?

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Adéla Tomečková, Jana Kameníková, Tomáš 
Jelšík.

Neoblíbený předmět?
Účetnictví.

„Motto“ 
Však ono to nějak dopadne.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nemám“
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Tomáš Jelšík

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Fotografování.
V čem si myslím, že vynikám: Ve fotografo-
vání.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Fotografem.

Čeho se bojíš? 
Hadů, pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Paní Remeteiová, Podsedníčková, Složilová 
Michutová, Danielová, Konečná, Kryštofová,  
pánové Pospíšil a Navrátil.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Vysoká škola.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Průběžně se učit.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S kamarády.
Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Práce, rodina.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Sabina Kocmanová, Ondřej Krčmař, Markéta Ceni-
gová, Michaela Hřibová, Jana Kameníková, Adéla 
Tomečková, Barbora Kolmanová, Veronika Ježová, 
Jana Pumprlová.

Neoblíbený předmět?
Matematika.

„Motto“ 
„Fotografie? Vždy vzniká něco 

nového. Co vlastně zůstane  
zachyceno navždy.“

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Tompi“
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Filip Jež

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky:  Hudba, filmy, seriály, 
podcasty, lyžování.
V čem si myslím, že vynikám: Asi v prokras-
tinaci.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Popelářem.

Čeho se bojíš? 
Bezmoci a beznaděje.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Paní učitelka Remeteiová, kdo jiný.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Na vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Jestli někdo má, ať se mi ozve.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
V okruhu svých kamarádů.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Budu bydlet někde v zahraničí ve velkém 
domě s velkou zahradou a na ní dva psi. 
Miliony na účtu.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Zkusím nezapomenou na nikoho.

Neoblíbený předmět?
Angličtina, ekonomika.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nemám“

„Motto“ 
Nemám.
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Veronika Ježová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky:  Ráda jezdím na rally, trávím 
čas s kamarády, rodinou a s přítelem. Taky mám 
velkou zálibu v tetování.
V čem si myslím, že vynikám: Určitě vynikám 
svou výškou, ale také ráda pomáhám ostatním.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Dlouho jsem chtěla být kadeřnice.

Čeho se bojíš? 
Momentálně neúspěchu u maturity.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Všichni učitelé na škole jsou fajn, ale kdybych 
tedy musela jmenovat, tak je to pro mě asi 
paní učitelka Stejskalová, Hlavinková  
a Remeteiová.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Ráda bych šla na vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Hlavně začít včas a nenechat všechno  
na poslední chvíli.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Určitě to hned oslavíme s rodinou, ale pak  
i s kamarády.
Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Vůbec nevím. Nerada si dělám nějaké iluze  
na tak dlouho dopředu.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Určitě nezapomenu na Filipa, Barču, a taky  
na Sáru.

Neoblíbený předmět?
Matematika.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Verda“

„Motto“ 
Život není sranda, 

ale bez srandy není život.
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Jana Kameníková

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Čtení, malování, 
turistika.
V čem si myslím, že vynikám: Ve vymýš-
lení blbostí.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Krotitelkou tygrů.

Čeho se bojíš? 
Pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Ivana Podsedníčková.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Chystám se do práce.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Učit, učit, učit, oddech, učit.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S přáteli a rodinou.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Doufejme, že úspěšně.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Michaela Hřibová, Adéla Tomečková, Tomáš 
Jelšík.

Neoblíbený předmět?
Matematika.

„Motto“ 
Život je krátký, 

tak ho nepromarněme.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Janča“
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Sabina Kocmanová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Sport.
V čem si myslím, že vynikám: Komunika-
ce s lidmi.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Doktorkou.

Čeho se bojíš? 
Pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Ing. Hana Remeteiová, Mgr. Ivana Podsedníč-
ková, Ing. Edita Michutová Složilová,  
Mgr. Karel Pospíšil, PhDr. Hana Danielová.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Na vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Učit se průběžně. Jak oslavíš úspěšné složení maturity?

S kamarády.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Budu mít práci, velkou rodinu a dům.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Sára Vaňharová, Ondřej Krčmař, Adéla  
Zaoralová, Markéta Cenigová, Tomáš Jelšík.

Neoblíbený předmět?
Matematika.

„Motto“ 
Nezáleží, kam jdeš, ale s kým.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Sába“

2020/202116



Barbora Kolmanová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Tanec, běh.
V čem si myslím, že vynikám: Sport.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Herečkou.

Čeho se bojíš? 
Spousty věcí a situací, ale vše se dá vyřešit  
a překonat pokud člověk opravdu chce!

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Eva Kochaníčková, Kamil Navrátil, Marcel 
Hábl, Dana Stejskalová.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Práce.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Snažit se dát do toho maximum, a nepodce-
nit to.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Oslavou s kamarády a rodinou.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Chtěla bych být závislá pouze sama na sobě  
a dělat práci která mě opravdu baví.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Veronika Ježová, Tomáš Jelšík, ale na celou  
třídu budu ráda vzpomínat.

Neoblíbený předmět?
Ekonomika.

„Motto“ 
Každá chyba je příležitostí  

se k něčemu naučit!.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Barule“
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Lukáš Leško

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2000
Zájmy & koníčky: Florbal, hokej, politika.
V čem si myslím, že vynikám: V politice.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Policista.

Čeho se bojíš? 
Ničeho.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Kamil Navrátil.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Na vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Hlavně být v klidu a v pohodě.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S kamarády.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Budu poslancem.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Petr Šlojma, ale naprosto jednoznačně na Šehy.

Neoblíbený předmět?
Ekonomie a matematika.

„Motto“ 
Sranda musí byt, 

aj kdyby fotra věšeli.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nemám“
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Nikola Maxerová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky:  Fitness, výcvik psů.
V čem si myslím, že vynikám: Ve sportu.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Hasič.

Čeho se bojíš? 
Pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Mgr. Eva Hlavinková.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Do práce.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Nemám.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S přáteli.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Založím si rodinu.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Markéta Bulková, Nela Karamonová, Lucie 
Brychtová.

Neoblíbený předmět?
Matematika.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nemám“

„Motto“ 
Nemám.



2020/202120

Patrik Mikulášek

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Tvorba hudby, bojové 
sporty, cyklistika.
V čem si myslím, že vynikám: Pečlivostí 
při tvoření prezentací, referátu apod.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Hasičem.

Čeho se bojíš? 
Výšek a hadů.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Všichni.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Záleží, co přivede čas.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Být v klidu.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Požitím alkoholových nápojů (určitě jich bude 
hodně).

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Nevím a ani to vědět nechci.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Mara Plachý a Adéla Zaoralová.

Neoblíbený předmět?
Všechny.

„Motto“ 
 Řídím se sám sebou.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Swajsi“
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Sára Spáčilová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Cestování se psem, focení.
V čem si myslím, že vynikám: Nenapadá 
mě žádná věc, ve které bych vynikala.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Chtěla jsem být veterinářkou.

Čeho se bojíš? 
Neúspěchu, zklamání.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Paní učitelka Stejskalová, pan učitel Navrátil.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Vidím to na oddych od všeho.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Nemám.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Výletem na nějaké pěkné místo.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Doufám, že budu dělat práci která mě bude 
bavit.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Pája, Nikča, Markét, Makyna, Lucka, Simča  
a Nelča.

Neoblíbený předmět?
Matematika, účetnictví.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nemám“

„Motto“ 
Nemám.



2020/202122

Simona Šteigerová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Nejraději trávím čas 
s rodinou a kamarády.
V čem si myslím, že vynikám: V něčem 
určitě vynikám.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Chtěla jsem být učitelka v mateřské škole.

Čeho se bojíš? 
Pavouků, slimáků a veškerého hmyzu, který 
lítá.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Nebudu nikoho jmenovat. Učilo mě už několik 
učitelů. Všichni mi ale zůstanou v paměti.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Ráda bych šla na vysokou.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Věřit si a zbytečně se nestresovat. Připravovat 
si materiály a učit se.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Doufám a věřím, že to oslavíme společně  
s holkami. Potom ještě s kamarádkami  
ze základní školy a nakonec s rodinou.
Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Doufám, že jinak než doteď.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Díky obchodce jsem poznala skvělé kamarádky. 
Jsem ráda, že jsme jedna velká parta, ve které se 
vzájemně podporujeme a děláme věci společně. 

Neoblíbený předmět?
Takový, který mě nebaví nebo ho učí neoblí-
bený učitel/ka.

„Motto“ 
 Nikdy se nevzdávej. Protože ni-
kdy nevíš, jak blízko můžeš být.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Simča“
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Adéla Tomečková

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Počítačové hry, filmy  
a seriály.
V čem si myslím, že vynikám: V ničem.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Zlodějem.

Čeho se bojíš? 
Hmyzu.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Paní Remeteiová.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Chystám se do práce.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Nemám.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S kamarády a alkoholem.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Netuším, snad dobře.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Míša, Janča, Tom.

Neoblíbený předmět?
Ekonomie.

„Motto“ 
Každá chyba je příležitostí  

se něčemu naučit.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Adél“



2020/202124

Sára Vaňharová

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Sport, dětské tábory  
jako instruktor a programová vedoucí.
V čem si myslím, že vynikám: Obecně  
mi jdou sporty.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
U mě se to dost měnilo, ale asi jako u každé 
malé holčičky, i u mě vyhrávala učitelka, 
zpěvačka a herečka. 
Čeho se bojíš? 
Nejvíc se bojím pavouků a hadů. 

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Na toto asi neznám odpověď. Všechny hodiny 
mě baví a učitelé bych neměnila. Kdybych ale 
měla vybrat tak paní učitelka Stejskalová  
a Remeteiová.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo  
si dáš oddych od všeho?
Ráda bych se dostala na vysokou školu do Brna.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Rozhodně bych doporučila všem, ať dávají 
pozor v hodinách a učí se celé čtyři roky.
Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S rodinou (pokud to půjde) si zajdeme  
na oběd a později to zapiju s kamarády,  
kteří letos taky maturují.
Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Po vysoké (když budu brát 5 let) bych  
se chtěla odstěhovat do Rakouska a tam  
začít něco budovat. Pevně věřím, že to vyjde. 

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Na dlouhodobou kamarádku Lucku a kamarády 
z tábora.

Neoblíbený předmět?
Teď už nemám, ale v prvním a druhým roční-
ku to byl dějepis a zeměpis. .

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nemám“

„Motto“ 
Zatímco odkládáme věci 
na později, život utíká.





TŘÍDA 4. B
Vojtěch ADÁMEK, Lukáš ČERNOCH, Daniel DOSTÁL, Jakub HLOŽEK, Ondřej JANOŠTÍK, 

Radim JAROŠ, Štěpán KANTOR, Radim KONEČNÝ, Tomáš Kozlíček, Sebastian MELICHAR, 
Lukáš NAKLÁDAL, Erik NOVÁK, Alex ONDRA, Petr ONDŘÍŠEK, Lukáš OPRAVIL, Jakub PA-

CELT, Oldřich PANTŮČEK, Radim PECHÁČEK, René PETRATUR, Adam SILNÝ, Pavel SKOUPIL, 
Tomáš SVOBODA, Michal ŠAMÁNEK, Šimon ŠTĚPÁNEK, Martin ŠUŠLÍK, Patrick TRAMPOTA, 

Jakub ZAHRADNÍK

Ing. Kateřina Ambrožová Srncová 
třídní učitelka

Proč jste se stala učitelkou?
Náhodou, cílený záměr se stát učitelkou to nebyl.

Jaký byl Váš oblíbený předmět?
Už se nepamatuji, ale do školy jsem chodila ráda, 
hlavně kvůli spolužákům a spolužačkám.

Máte nějaký nezapomenutelný zážitek 
z vyučovací hodiny?
Jasný – pokud kluci zapomněli do 3 dnů donést 
omluvenky, měli na výběr - neomluvené hodiny 
nebo 20 kliků.

Pamatujete si svůj stužkovací večírek?
Úžasný, nezapomenu nikdy.

Na jaký zážitek se svojí třídou vzpomínáte?
Hlavně na výlet do Štrasburku a na ty jejich 
výmluvy a bezprostřední chování.
Co byste maturantům poradila k maturitě?
Zabrat a učit se! Následně budete odměněni! 

Budou Vám maturanti chybět?
Určitě!!! Miláčkové moji :)

Co byste maturantům poradila 
do života?
Ať všechny Tvé sny se stanou skutečností a 
skutečnost, ať předčí Tvé sny. 

2020/202126

Co Vás na práci učitele baví?
To, že i já se od nich neustále něco nového odhled-
ně informatiky a jejich života učím.
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2020/202128

Vojtěch Adámek

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Hra na klarinet  
a na klavír, bruslení, street workout, 
hraní her.
V čem si myslím, že vynikám: Ve všem.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Astronautem/vědcem.

Čeho se bojíš? 
Neúspěchu.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Pechanec.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
 si dáš oddych od všeho?
Nejlépe na VUT v Brně.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Stačí dávat pozor v hodinách.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Zapiju to.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Budu dělat to, co mě baví.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Je jich moc.

Neoblíbený předmět?
Dějepis.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nekkii“

„Motto“ 
Nemám.
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Lukáš Černoch

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Basketbal, počítačové 
hry.
V čem si myslím, že vynikám: V logickém 
myšlení. 

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Archeolog.

Čeho se bojíš? 
Budoucnosti.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Novotný.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Na vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Průběžně se učit.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Půjdu se napít s kamarády.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Budu mít vlastní bydlení a práci, která 
mě bude bavit.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Erik Novák, Jakub Pacelt, Patrick Trampota, 
Radim Pecháček, Radim Jaroš. 

Neoblíbený předmět?
OSY, EKO.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Chuďas“

„Motto“ 
Kdo chce jít rychle, jde sám. Kdo 
chce dojít daleko, jde s druhými.
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Daniel Dostál

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Počítače, hudba.
V čem si myslím, že vynikám: V hraní 
počítačových her.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Kytarista.

Čeho se bojíš? 
Pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Pechanec, Ivana Podsedníčková.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Do práce.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Včasná příprava.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Třídní party.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Budu mít BMW a svůj dům.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Ondra, Vojta, Šimon, Štěpán.

Neoblíbený předmět?
Programování.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Cigi“

„Motto“ 
Každá mince

má dvě strany.
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Jakub Hložek

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Hudba, anime, oble-
čení.
V čem si myslím, že vynikám: Hraní her.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Herec.

Čeho se bojíš? 
Hluboké temné vody.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Novotný.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Dál studovat.

Máš recept na přípravu k maturitě?
To sice ne, ale mám dobrý recept na hambur-
gery.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Asi to zapiju s blízkými přáteli.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Nevím ani jak bude vypadat za rok, natož 
za 10.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Sebastian, Olda.

Neoblíbený předmět?
PCG.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Kronym “

„Motto“ 
Nemám.



2020/202132

Ondřej Janoštík

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Hraní počítačových her.
V čem si myslím, že vynikám: V hraní 
počítačových her.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Hasič.

Čeho se bojíš? 
Temnoty.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Pechanec.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Tak záleží.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Spíš ne.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Vyleju se jako váza.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Těžko říct takhle z hlavy.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Daniel Dostál, Vojtěch Adámek, Adam Silný.

Neoblíbený předmět?
Programování a vývoj aplikací.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Janostick“

„Motto“ 
Tak záleží. Těžko říct 

takhle z hlavy.
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Radim Jaroš

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Filmy, seriály, techno-
logie.
V čem si myslím, že vynikám: V nic 
nedělání.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Chtěl jsem být psychologem.

Čeho se bojíš? 
Samoty.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Pechanec.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Chystám se na vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Žádný konkrétní nemám.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Oslavím to s rodinou a přáteli.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Nemám žádnou představu.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Vojtěch Adámek, Jakub Zahradník, Lukáš 
Černoch, Radim Pecháček, Jakub Pacelt.

Neoblíbený předmět?
Účetnictví.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Baroš“

„Motto“ 
Štěstí přátele získává, 

neštěstí prověřuje.



2020/202134

Štěpán Kantor

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Skateboarding, hraní 
her.
V čem si myslím, že vynikám: Vynikám 
ve hraní her.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Nepamatuju si.

Čeho se bojíš? 
Pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Pechanec.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Chystám se na vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Ne.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Neoslavím nejspíš.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Nejspíš budu mrtvý s mým životním stylem.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Vojtěch Adámek, Lukáš Opravil, Martin Šušlík.

Neoblíbený předmět?
Účetnictví.

„Motto“ 
Co je ti po tom.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nemám“
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Radim Konečný

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Nohejbal, stolní tenis, 
běhání a sledování seriálů.
V čem si myslím, že vynikám: Řešení 
situací pod nátlakem.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Kosmonaut.

Čeho se bojíš? 
Budoucnosti.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Pechanec.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Chystám se na VŠ.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Snažím se každé ráno učit několik otázek.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Sejdeme se s kamarády.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Zaměstnán v dobré práci, úspěšně splněná 
VŠ, vlastní byt.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Kamarádí z dětství.

Neoblíbený předmět?
Účetnictví.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nemám“

„Motto“ 
Nemám.



Tomáš Kozlíček

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Florbal, hokej, hraní her, 
pohyb.
V čem si myslím, že vynikám: Jsem tvůrčí 
a týmový.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Hokejistou.

Čeho se bojíš? 
Hadů.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Paní učitelka Stejskalová a pan učitel Valach.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Chystám se na VŠ.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Mám svůj tajný recept.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S kamarády.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Těžko říct, nemůžeme ani říct, co bude 
za týden.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Kamarádi se kterými se znám dlouhou dobu a 
pořád se vydáme

Neoblíbený předmět?
Základy společenských věd, ale už ho nemá-
me.

„Motto“ 
Mám se fajn.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Kozel“

2020/202136
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Sebastian Melichar

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Hrání her, florbal.
V čem si myslím, že vynikám: Hrání her, 
florbal.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Profesionální sportovec.

Čeho se bojíš? 
Maturity a pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Novotný.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Těžko říct, záleží jak dopadne maturita.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Přepisovat si vypracované otázky na papír.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Tak určitě v tom bude hrát roli alkohol.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
To radši nechci vědět.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Určitě moji spolužáci Oldřich a Jakub.

Neoblíbený předmět?
Angličtina.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Seba “

„Motto“ 
Nemám.



Lukáš Nakládal

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Ekonomika.
V čem si myslím, že vynikám: Ekonomika.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Manažer.

Čeho se bojíš? 
Praktické maturity.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Kateřina Srncová.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Ještě nejsem rozhodnutý.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Učit se.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Hodně alkoholu.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Práce a Investice.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Patrick Trampota, Pavel Skoupil.

Neoblíbený předmět?
Ekonomika.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Naložil“

„Motto“ 
Neposlušnost je základem 

svobody.

2020/202138



Erik Novák

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Cvičení, výšlap, jízda 
na kole.
V čem si myslím, že vynikám: Finance, 
hospodaření.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Policistou.

Čeho se bojíš? 
Ústní části maturity.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Kamil Navrátil.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Do práce.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Nemám.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Výletem s přítelkyní.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Podle kartářky nebudou problémy, nechám 
osudu.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Lukáš, Tomáš.

Neoblíbený předmět?
Ekonomika, Angličtina.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „NexTus“

„Motto“ 
Čím výš chceš být, tím rychleji 

můžeš spadnout.
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Alex Ondra

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: PC, florbal, volejbal.
V čem si myslím, že vynikám: Volejbal.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Technik.

Čeho se bojíš? 
Maturity.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Pan učitel Pechanec a Novotný.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Vysoká škola.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Zkratky.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S kamarády v hospodě.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
V pohodové práci snad.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Všichni, na nikoho nepůjde zapomenout.

Neoblíbený předmět?
Účetnictví.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „ALeX1os “

„Motto“ 
Nesuď knihu podle obalu.

2020/202140



Petr Ondříšek
Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Grafika, tvorba webových 
stránek, trávení času s kamarády  
a cestování.
V čem si myslím, že vynikám: Nemyslím si, 
že nějak vynikám. Jsem pro každou srandu.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Tak nějak vším, na co jsem přišel, to mi přišlo 
v tu dobu strašně super.
Čeho se bojíš? 
Ztráty někoho blízkého.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Paní učitelka Stejskalová, pan učitel Novotný.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Dám si pauzu od školy a půjdu pracovat.  
Na vysokou se chci přihlásit další rok.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Přímo recept nemám, držím se spíš pravidla: 
Hlavně se z toho nepodělat.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Ještě nevím, nejspíš to bude hodně spontánní.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Nemám úplnou představu, jde mi hlavně  
o to abych byl šťastný a chodil do práce, 
kterou nebudu zabíjet čas a bude mě bavit.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Nejspíš nezapomenu na naši třídu.

Neoblíbený předmět?
Dějepis a téměř každý předmět v distanční výuce.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Olda“

„Motto“ 
Nemám.
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Lukáš Opravil

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Dračí lodě.
V čem si myslím, že vynikám: V tom co 
dělám. 

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Astronautem.

Čeho se bojíš? 
Života.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Pechanec.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Nechám to náhodě.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Půjdu to zapít.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Budu o 10 let starší a budu vydělávat.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Většina třídy. 

Neoblíbený předmět?
PCG, PVY, PVA, MAT.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Benďur“

„Motto“ 
Nemám.

2020/202142



Jakub Pacelt

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Auta, hry, box, skate-
board.
V čem si myslím, že vynikám: Nemyslím 
si, že v něčem nějak extra vynikám.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Automechanikem.

Čeho se bojíš? 
Hmyzu, neúspěchu.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Profesor Novotný.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Do práce.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Ne.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Velkou oslavou.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Mohl bych mít dobrou práci, byt v Olomouci  
s přítelkyní.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Všichni se kterými se doteď aktivně bavím.

Neoblíbený předmět?
Programování, tělocvik.

„Motto“ 
Nemám.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Paci“
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Oldřich Pantůček

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Hraní počítačových her, 
kreslení, longboard.
V čem si myslím, že vynikám: Hraní 
počítačových her.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Voják.

Čeho se bojíš? 
Výšek a malých prostorů.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Novotný a Valach.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Podle maturity se rozhodnu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Psát si na papír zápisy a říkat si je nahlas.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Takzvaně se opiju pod obraz.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
To ukáže čas.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Seba, Kuba, Rosťa.

Neoblíbený předmět?
Účetnictví, Ekonomika.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Taťka“

„Motto“ 
Ať děláš, co děláš, 

nemůžeš být Mesiáš..

2020/202144



Radim Pecháček

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Basketball, Hip-Hop.
V čem si myslím, že vynikám: Ballin. 

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Baller.

Čeho se bojíš? 
Brouků, stonožek a všeho takového.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Karel Pospíšil.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Ještě nevím.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Neprozradím.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Až moc.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Věřím že Ok.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Všichni. 

Neoblíbený předmět?
Matematika.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Lao C Starý Mistr“

„Motto“ 
What the dog doin‘ ?
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Adam Silný

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Downhill/enduro/cel-
kově kolo, snowboard, tenis.
V čem si myslím, že vynikám: Tak asi  
v jízdě na kole. Mám dobré komunikační 
schopnosti.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Asi ničím.

Čeho se bojíš? 
Daniela Dostála.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Pechanec.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Dám si oddych od všeho a pak uvidím.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Učit se učit se.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Vyleju se jako váza.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Věřím že Ok.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Myslím si, že nezapomenu na nikoho. :D 

Neoblíbený předmět?
Matematika.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nemám“

„Motto“ 
Nemám.

2020/202146



Pavel Skoupil

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Motorka, hry, sport, 
serialy.
V čem si myslím, že vynikám: Sociální 
cítění.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Profesionální fotbalista.

Čeho se bojíš? 
Že se v budoucnu bude skrz Covid-19 špatně 
hledat práce.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Nemám oblíbeného učitele, protože každý  
má své klady a občas i zápory. Na střední 
škole se dá s učiteli normálně pobavit, když 
začnete normální konverzaci a taky si myslím 
že naši učitelé jsou tolerantní.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Chci jít do práce, ale v průběhu let si chci 
udělat i vysokou ať už normálně, či dálkově.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Průběžné učení.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Grilovačka, nebo něco podobného s přáteli.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Budu žít v domě se svojí manželkou, budu 
chodit do práce, udržovat si zahradu, jezdit 
 na výlety a možná i děti už budou.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Přátelé z dětství a určitě mí spolužáci ze střední.

Neoblíbený předmět?
Účetnictví, protože jsem v něm dosti tápal, ne 
že by byl špatně učen nebo tak, jen mi nesedl.
OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Pavlando 
jambo“

„Motto“ 
Nemám.
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Tomáš Svoboda

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Historie, technologie, 
zvířata.
V čem si myslím, že vynikám: V anglic-
kém jazyce. 

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Bankéřem.

Čeho se bojíš? 
Maturity.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Novotný.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Plánuji jít do práce, ale  do budoucna pře-
mýšlim o zkoušce z anglického jazyka.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Ne, jen standartní učení a dělání testů.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
S kamarády a alkoholem.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Pravděpodobně budu žít na jiném místě, 
poblíž Prahy a nebo v zahraničí pracující v IT 
oboru.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Mates Vrba, můj spolužák ze základní školy. 

Neoblíbený předmět?
Matematika.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Loupežníček“

„Motto“ 
Nemám.

2020/202148



Michal Šamánek

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Fotbal, tenis, posilov-
na, PC hry.
V čem si myslím, že vynikám: Myslím,  
že ve sportu.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Policista.

Čeho se bojíš? 
Pavouci.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Kamil Navrátil.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Zkusím vysokou školu.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Ne.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Konečně to mám za sebou.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Snad ve vlastním bytě s přítelkyní 
 a se slušnou prací.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Kluci ze základky.

Neoblíbený předmět?
Tělocvik.

„Motto“ 
Nelituji ničeho, co jsem udělal. 
Lituji pouze toho, co jsem neu-

dělal, když jsem měl šanci.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Šaman“
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Šimon Štěpánek

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Hraní her, programo-
vání.
V čem si myslím, že vynikám: Progra-
mování.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Vojákem.

Čeho se bojíš? 
Dospělosti.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Pechanec.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Do práce.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Ne.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Pitím.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Stejně.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Vojta.

Neoblíbený předmět?
Matematika.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Zdeněk“

„Motto“ 
Nemám.

2020/202150



Martin Šušlík

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Bavím mě hlavně 
florbal.
V čem si myslím, že vynikám: Ochota 
pomoct kamarádům.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Hasič.

Čeho se bojíš? 
Pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Pechanec.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Chystám se na VŠ.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Ne.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Na obědě s rodinou.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Budu popelář.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Šimon.

Neoblíbený předmět?
Účetnictví.

„Motto“ 
Nemám.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Nemám“
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Patrick Trampota

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2001
Zájmy & koníčky: Baví mě fotbal 
a posilování.
V čem si myslím, že vynikám: Sport 
a počítače.

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
PC specialista.

Čeho se bojíš? 
Pavouků.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Pan učitel Novotný a Navrátil.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Chtěl bych vyzkoušet vysokou školu a uvidí-
me, jak se zadaří.

Máš recept na přípravu k maturitě?
naučit se maturitní otázky a pak hlavně bez 
stresu vše odvykládat před maturitní komisí.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Půjdeme to s přáteli oslavit.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Bydlet ve vlastním domě, pracovat ve firmě 
a nadále se rozvíjet.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Ze základní školy, a které znám již od dětství.

Neoblíbený předmět?
Klávesnicová gramotnost.

„Motto“ 
Za žádných okolností nic 

nevzdávat. Všechno jde, když 
má člověk trpělivost a vůli.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Paťas“
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Jakub Zahradník

Obor: Informační technologie
Rok narození: 2002
Zájmy & koníčky: Fotbal, šipky, práce, 
letní zábavy.
V čem si myslím, že vynikám: V organi-
zaci věcí. 

4. B

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Zedníkem nebo profesionálním fotbalistou.

Čeho se bojíš? 
Zklamání že nedokážu věci dotáhnout do 
konce.

Kdo je tvůj oblíbený učitel?
Petr Novotný.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Chystám se do práce.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Věřit si a jít do toho na plno.

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Posezení s kamarády a s rodinnou.

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Budu hrát šipky. Doufám, že už profesionálně 
a budu mít práci, která mě bude bavit a snad 
už i rodinu.

Kdo jsou tví kamarádi, na které nezapomeneš? 
Určitě moji kamarádi z dětství. 

Neoblíbený předmět?
Teď asi žádný, ale dříve určitě dějepis.

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Garden“

„Motto“ 
Když nemůžeš, tak přidej.
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TŘÍDA 5. E
Vendula BAIEROVÁ, Sandra STROMŠÍKOVÁ, Dominika ŠAŠINKOVÁ

PhDr. Hana Danielová 
třídní učitelka

Proč jste se stala učitelkou?
Bylo to moje přání od malička, nikdy mě nenapad-
lo, že bych mohla být něčím jiným.

Jaký byl Váš oblíbený předmět?
Na gymnáziu to byl dějepis, ruština a chemie.

Pamatujete si svůj stužkovací večírek?
Vzpomínám si na něj dobře a ráda. Kluci z naší tří-
dy měli svou kapelu, hráli dost dobře, hodně jsme 
zpívali a tančili. Byli jsme mladí, veselí, těšili jsme 
se na to, že budeme konečně dospělí. Bylo to pro-
stě fajn.

Co byste maturantům poradila k maturitě?
Učte se poctivě a pravidelně, abyste si před tou 
zkouškou mohli říct: „Udělal/a jsem pro to všech-
no, co jsem mohl/a. Tak to přece musí dopadnout 
dobře!

Budou Vám maturanti chybět?
Budu na ně hezky vzpomínat a těšit se na ty příští.

Co byste maturantům poradila 
do života?
Snažte se na všem, co vás v životě potká, najít něco 
dobrého, co vás někam posune, posílí, potěší.

Co Vás na práci učitele baví?
Líbí se mi, že jsem stále v kontaktu s mladými lid-
mi. Myslím, že to člověka trošku omlazuje. Kromě 
toho práce učitele znamená stále na sobě praco-
vat, učit se něco nového. A já se učím moc ráda.

2020/202156



Dominika Šašinková

Obor: Obchodní akademie
Rok narození: 1999
Zájmy & koníčky: Ráda čtu knížky, ráda 
plavu a chodím na procházky.
V čem si myslím, že vynikám: Myslím si, 
že vynikám v tom, že jsem hodně ukecaná.

4. A

Čím si chtěl být, když si byl malý? 
Odjakživa jsem chtěla pracovat v kanceláři.

Čeho se bojíš? 
Rozhodně se bojím pavouků.

Chystáš se na vysokou školu, do práce nebo 
si dáš oddych od všeho?
Bez odpovědi.

Máš recept na přípravu k maturitě?
Učit se, učit se, učit se!

Jak oslavíš úspěšné složení maturity?
Doufám, že slušně. :D

Jak si myslíš, že bude tvůj život vypadat  
za 10 let? 
Přála bych si, abych byla zdravá, měla dobrou 
práci a založenou rodinu. :)

Neoblíbený předmět?
Asi matematika a tělocvik.

„Motto“ 
Nemám

OKÉNKO „ZE ŽIVOTA“

PŘEZDÍVKA „Šaši“
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