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4. A  2014 

Martin Gabryš 

Petra Špetlová 

Jiří Kolomazník 

Vojtěch Jakeš 

1. Pan učitel Ševčík, tělocvikář z mé základní školy. 

Bezkonkurenčně učitel, na kterého nezapomenu. 

2. Čím nevím, ale co vím, takové běžné věci. Být 

úspěšný a mít spokojenou a zdravou rodinu, to mě 

udělá spokojeným. 

3. Co bych vzkázal? Nezameškávejte! To je to nej-

moudřejší a věřte, že vím, o čem mluvím. 

1. Ovlivnili mě tak nějak všichni a zároveň nikdo. 

Každý předmět měl zajímavé, ale i nudné oddíly. 

2. Mé vysněné povolání je režisér, ale stojím nohama 

pevně na zemi a je mi jasné, že k tomuhle povolání 

je nutná i velká dávka štěstí. 

3. Budoucím maturantům vzkazuji jen jedno ,,Co mů-

žeš udělat dnes neodkládej na zítra!" 

1. Každý učitel z naší školy mi dal určitý náboj do dal-

šího studia. Takové zpestření předmětu, který učí. 

2. Chtěla bych být psycholožkou nebo učitelkou na zá-

kladní škole, kde bych dělala i psychologii. 

3. Určitě, aby si vypracovávali maturitní otázky samy 

a co nejdřív a také z více zdrojů, je toho opravdu 

dost. 

1. Každý z učitelů mě ovlivnil a něco mi dal. Nejvíce mi 

dala asi paní Bumbálková svými dlouhými proslovy o 

tom, co z nás bude a zjistil jsem, že život není tak leh-

ký, jak vypadá. 

2. Vždycky jsem se chtěl věnovat životnímu prostředí, 

protože to nás všechny obklopuje a záleží hlavně na 

nás, jak k němu budeme přistupovat, protože nikdo z 

nás neví, co všechno naše planeta Země vydrží. 

3. Nedělejte věci na poslední chvíli, nic neodkládejte a 

samozřejmě se učte! Hodně štěstí. 



Anna Bartoníková 

1. Vojtěch Drbal - nebrat životy tak vážně 

2. Cestovatelkou, reportérkou, žurnalistkou… 

3. Začněte se sebou dělat něco dříve, než bude 

pozdě. 

4. A  2014 

Lucie Vaškových 

Martin Řehořík 

Růžena Machálková 

Marek Strojil 

1. Nedokážu říct jméno jediného učitele, ale je 

spousta učitelů, kteří mi pomohli se rozhodnout, 

co budu dělat dál. 

2. Ráda bych se uplatnila v oblasti zdravotnictví 

nebo v biomedicínských aplikacích. 

3. Hlavně bych jim chtěla vzkázat, aby se drželi. 

1. Za ty čtyři roky mě určitě nějak ovlivnili všichni, posled-

ní dobou nejvíc asi pan Gajdošík, který nám denně uka-

zoval, že i ta nejtragičtější literatura může být svým 

způsobem vtipná. :D 

2. Novinářka. 

3. Nesložit se a pravidelně doplňovat cukr. 

1. Pan profesor Hrstka, který u mě probudil zájem o 

historii. 

2. Nejraději bych chtěl být historikem nebo učitel děje-

pisu a občanské výchovy. 

3. Budoucí maturanti by si měli dobře rozmyslet na 

jaký obor se budou hlásit a co doopravdy chtějí dělat 

ve svém životě 

1. Paní Formánková, protože jsem s ní zažil 

to, co s žádným jiným učitelem ne. 

2. Aranžér květin 

3. YOLO! 

 

Absolventi naší školy odpověděli na následující 

otázky: 
 

 1. Který učitel Ti nejvíce dal do života a co?  

 2. Čím chceš být? 

 3. Co bys vzkázal budoucím maturantům? 

Slovo ředitele školy  

Mgr. Ivo Kramář 

Vážení absolventi, 

 

právě jste vykonali první velkou 

zkoušku v životě. Zkoušku, kte-

rá se mnohdy nazývá „zkouškou 

dospělosti“. Již sám pocit, že jste 

ji zvládli, je povznášející a jistě 

Vás naplňuje hrdostí. Zařadili 

jste se mezi úspěšné absolventy 

Gymnázia Otrokovice. Pevně 

věřím, že Vám naše škola dala 

dobré základy, které následně 

zúročíte ve svém dalším osob-

ním i profesním životě. Vězte, že 

každý z nás pedagogů do Vás vložil kousek svého já, a je jen 

na Vás, abyste si z nás vzali všech to nejlepší. 

 

Přeji Vám do příštích let vše dobré. 



Mgr. Bumbálková Karla 

Slovo třídního učitele 

OKTÁVA 2014 

Milí moji, 

když jsme se poprvé v tercii setkali, byli 

jste ještě malé upovídané děti, které se 

snažily vytvořit fungující kolektiv. 

V průběhu času někteří odešli, jiní na-

krátko přišli a odešli, ale ti, co nastoupili 

s jasným cílem odmaturovat na Gymná-

ziu Otrokovice, zůstali. 

Dnes už jste dospělí, protože za sebou 

máte maturitu, takzvanou zkoušku do-

spělosti. Nevím, jestli vás maturita nějak 

změnila, domnívám se, že samotná 

zkouška nikoliv, ale cesta k ní určitě. 

Snad jsem vás na této cestě alespoň o 

kousek posunula. 

Věřím, že jste si všichni zvolili tu nejlepší cestu dál, a držím palce 

k úspěšnému zdolání všech překážek, které vás v životě čekají.       

                                                                            

                                                                                Vaše Karla 

4. A  2014 

Jakub Smolan 

Klára Pospíšilová 

Jan Mikel 

Alexandra Kadlecová 

1. Pan učitel Vaněk mi dal přehled. 

2. Santa v americkém obchoďáku. 

3. Ježíšek neexistuje. 

1. Vojtěch Drbal; svou filozofií a pozitivním přístupem k 

životu mi otevřel oči a jeho rady a poznatky mi navždy 

budou inspirací. 

2. Hudebníkem; ne slavným stačí pár lidí, které oslovím 

hudbou a donutím se zamyslet nad světem. 

3. "Slušnost nesmí být chápána jako slabost."   

      (Vojtěch Drbal) 

1. Pavel Semerák - disciplína; Lucie Bergerová 

a Dagmar Mynářová - francouzština 

2. Letuška. 

3. Učte se. :) 

1. Paní učitelka Svobodová. 

2. Chci se věnovat kreativní činnosti v 

oblasti reklamy. 

3. Zůstaň klidným a veselým. 

1. Herr Gajdošík => "chlape pracůj!!" 

2. Určitě ne filozof. 

3. Není důležité, co si člověk odnese na pa-

píře, ale v hlavě. 

Tomáš Svoboda 



4. A  2014 

Aneta Baďurová 

Pavlína Hillerová 

Jan Navrátil 

Daniel Penkov 

1. Paní učitelka Fojtů, rozšířila mé obzory nejen v an-

gličtině. 

2. Jednou bych chtěla pracovat na české ambasádě v 

Kodani. 

3. nenechat se zastrašit a zbytečně se stresovat. 

Zvládli to jiní, zvládnete to taky :) 

1. Určitě pan učitel Jiří Ševčík ze ZŠ Trávníky Otroko-

vice. 

2. Člověkem, který na konci měsíce nemusí počítat ko-

runu po koruně.. Člověkem, který bude obklopen 

zdravou a šťastnou rodinou. Proto bych chtěl být do 

jisté míry úspěšný. 

3. Kdo má problémy s absencí, tak začněte brzy převra-

cet svůj zvyk- zvyk je železná košile, ať jsou důvody 

jakékoliv :) 

1. Pan Semerák a jeho kamarádský, ale vždy spra-

vedlivý přístup. 

2. Šťastným 

3. Dávat si věci do souvislostí, přemýšlet nad nimi a 

hlavně používat vlastní rozum. 

1. Pan učitel Semerák, protože mi dokázal, že učite-

lé jsou taky lidi. 

2. Astronautem. Každý přece chce být astronautem! 

3.  Ještě nevím, ale každopádně, pokud to dám já a 

vy ne, budu se vám smát. 

Kateřina Sukupová 

1. Paní učitelka Bumbálková 

2. Chci cestovat a poznávat nové země, takže nejspíš 

nějaká pozice, co mi tenhle sen uskuteční. 

3. Učit se dřív než bude pozdě. Má zkušenost, které 

do teď lituju. 

1. Byla to moje učitelka ze základní školy. Už na prvním 

stupni nám tloukla do hlavy, že záleží pouze na nás, 

čím v životě budeme. Nikdy bychom se neměli nechat 

příliš ovlivňovat a měli bychom se rozhodovat, tak jak 

nám říká naše srdce. 

2. Chci studovat jazyky a dějiny.  

3. Užívejte si spánku, dokud můžete. 

1. Myslím, že nejvíce do života mi dala naše třídní Karla 

Bumbálková. Naučila nás zodpovědnosti, tomu, že ně-

kdy musím, i když nechci, že někdy je lepší mlčet a že 

pokud se chceme mít dobře, nemáme se hlásit na školu 

sociálního zaměření. 

2. Pediatrem či zdravotním laborantem. 

3. Aby si připravovali maturitní otázky dřív než v březnu 

a první půlrok si pořádně užili a trávili čas se třídou. 

1. S jistotou mohu říci, že je to naše třídní učitelka pí. 

Bumbálková. Ukázala nám, že nic není zadarmo, 

ale když se člověk snaží, tak jde všechno. 

2. Lesním inženýrem. 

3. Učte se. Vše pak bude jednodušší a aspoň budete 

něco umět. 

1. Paní Bumbálková. Učila nás zodpovědnosti. 

2. Sportovní fyzioterapeut. 

3. Učte se, zadarmo to nebude… 

1. Těžko říct, každý z učitelů nám něco dal - pí. uč. 

Bumbálková basu z matiky, pí. uč. Fojtů zas dávala 

hromadu úkolů. :) 

2. Soudcem. 

3. Učte se, protože zadarmo to nebude. 
 

Denisa Hlobilová 

Jakub Vojáček 

Gabriel Raschmann 

Gabriela Polášková 

Eva Sedláčková 

OKTÁVA 2014 



1. Pan učitel Špaček, protože díky němu jsem 

poznala, že bez učení to nejde. 

2. Chtěla bych se zabývat biologií a chemií. 

3. Učte se a držte se. 

OKTÁVA 2014 

1. Paní Bumbálková, ukázala mi, že pokud za něco bojuji, 

tak toho můžu dosáhnout (i když to nebude snadné). 

2. Chtěla bych být učitelkou matematiky a angličtiny( nebo 

něčeho jiného místo angličtiny). 

3. S pozitivním myšlením a snahou přicházejí i dobré vý-

sledky. 

1. Myslím si, že mě nejvíce ovlivnila naše třídní Karla Bum-

bálková. Svými historkami nám dávala rady do života. 

2. Chtěla bych být ekoložkou. 

3. Budoucím maturantům bych vzkázala, aby se pečlivě 

připravovali od začátku školního roku, aby mohli na jaře 

jen opakovat. 

1. Moje třídní profesorka Karla Bumbálková. Díky ní 

jsem se začal pořádně učit a zjistil jsem, že nic není 

zadarmo. 

2. Právník. 

3. Nenechávejte vše na poslední chvíli jako já. 

1. Nejvíce mi pomohla určitě paní učitelka Fojtů, která mi 

asi nejvíc pomohla v angličtině, která bude myslím hod-

ně potřebná. Nijak speciálně mi nikdo do života nepo-

mohl. 

2. Hlásím se na aplikovanou informatiku do Zlína. 

3. Maturantům bych přál pevné nervy do 4. ročníku. 

Kateřina Prokešová 

Zuzana Janečková 

Marek Petráš 

Jana Uřičářová 

Lukáš Zlámal 

4. A  2014 

Adam Hemžal 

Jindřich Martínek 

Barbora Valachová 

1. Pan Gajdošík. Se snahou a pílí jsme všeho 

schopni. 

2. Sám sebou. 

3. Nebojte se. Jak říkal pan Gajdošík - matu-

rita je jen divadlo. Musíš přijít a vybalit to. 

1. Karla Bumbálková, Šárka Psíková. 

2. Chtěla bych se zabývat životním prostředím a 

problémy dnešního světa. Ráda bych tu byla 

pro ty, kteří to potřebují. 

3. Nehroťte všechno na poslední chvíli. 

1. Chtěl bych poděkovat panu Hrstkovi za to, jaký zájem 

o dějepis ve mně vzbudil. Dále bych rád poděkoval 

paní Svobodové, která mi jeden rok pomohla s tvor-

bou školních novin a nakonec bych chtěl velmi podě-

kovat paní Formánkové, v jejíchž Variacích jsem se 

naučil vystupovat před lidmi. 

2. Kromě svého vysněného povolání spisovatele bych si 

chtěl reálně vydělávat jako středoškolský učitel. Rád 

bych se podílel na formování budoucí generace, a na-

víc bych měl víc volného času než v mnoha jiných za-

městnáních, čehož bych využil ke svému zlepšování. 

3. Nenechávejte si učení na svatý týden, začněte už po 

Silvestru a hlavně mějte u každé maturitní otázky 

spíš obecné povědomí - detaily jsou dobré, ale bez sou-

vislostí je jejich znalost zbytečná. 

Pavel Přílučík 



4. A  2014 

Slovo třídního učitele 

Mgr. Pavel Semerák 

Člověk si obvykle ve svém profesním živo-

tě nejvíce pamatuje to, čím začínal a čím 

končil. Letošní 4. A je pravděpodobně mo-

je poslední třída, se kterou za několik týd-

nů půjdu k maturitě jako třídní učitel. 

Jedna ze studentek mi v prvním ročníku 

vyčetla, že si nepamatuji jména všech 

svých žáků. Teď by se mi to už nestalo. 

Každý ze studentů se mi zapsal do pamě-

ti, i když z odlišných důvodů. Někteří 

svým kladným postojem ke škole i studiu, 

někteří svým originálním, svérázným pří-

stupem a u některých jejich „přístup“ nejde ani pojmenovat. Přesto 

budu na všechny rád vzpomínat.  

1. Karla Bumbálková, důležité rady do života. 

2. Vlastníkem těžební společnosti v oblasti lesnictví. 

3. Učit se, učit se, učit se… 

Martin Stiksa 

OKTÁVA 2014 

Romana Galetková 

Martin  Vavruša 

Roman Vyčánek 

Pavla  Smýkalová 

1. Třídní učitelka ze základní školy. 

2. Chci studovat na LF. 

3. Nebuďte líní a učte se! Jednou se vám 

to vrátí… 

1. Karla Bumbálková - i to nejsložitější lze řešit jed-

noduše.  

2. Statistika.  

3. Nevěřit si je prvním krokem k neúspěchu. Věřte 

si. 

1. Každý učitel mi předal něco důležité, ale paní 

Bumbálková mě nejvíc motivovala, abych nic ne-

vzdávala a pracovala na sobě. 

2. Právničkou (nezdaří-li se, cukrářkou) 

3. Vzkázala bych jim, ať si udrží nadhled, protože 

ačkoli je maturita důležitým mezníkem života, 

neměli by se nechat ovládnout stresem a tlakem. 

1. Pan Drbal, naučil mě, jak si dělat ze 

života srandu 

2. Chci být programátorem. 

3. Nevzdávejte se. 



OKTÁVA 2014 

Petra Častová 

Tomáš Baďura 

Tomáš Langer 

Vendula Zapletalová 

1. Nejvíc mi dala asi naše třídní, díky ní jsem  po-

chopil, jak mám přistupovat ke studiu na střední 

škole, a užitečné taky byly její zkušenosti, které 

nám předávala. 

2. Chtěl bych se stát doktorem práv. 

3. Uvědomte si, co chcete, a jděte za tím. 

1. Myslím, že po šesti letech studia nebude mar-

né zapomenout na žádného z učitelů. 

2. Milionářem. 

3. Nezaspat v den maturity. 

1. Karla Bumbálková! Na jedné straně mě naučila  do-

držovat určitá pravidla, i když se mi to občas nelíbilo, 

a na straně druhé umět se povznést nad určité lidi či 

problémy. Navíc je to člověk, který vždy pomůže a 

hodně naučí. 

2. Právníkem.  

3. Ať si ty roky užijí, vytvoří co nejlepší třídní kolektiv a 

dosáhnou, čeho chtějí. 

Veronika Chmelařová 

1. Na ZŠ jsme měli učitelku, která z nás jakožto třídy 

dokázala udělat skvělý kolektiv, naučila nás brát 

ostatní lidi takové, jací jsou. 

2. Člověkem, který dělá to, co ho baví (jazyky). 

3. Mějte hodně trpělivosti. 

1. Myslím si, že nejvíce mi do života dala naše třídní uči-

telka Karla Bumbálková. Naučila mě systematicky se 

připravovat a učit se. Také dbala na přesnost a pocti-

vost. Ale také si myslím, že celý pedagogický sbor se 

snažil nás do života připravit. 

2. V budoucnu bych chtěla být stavební inženýrka. 

3. Budoucím maturantům bych vzkázala, aby se učili a 

pilně připravovali. A přeji vám do budoucna hodně štěs-

tí. 

OKTÁVA 2014 

Tomáš Vičánek 

Valentýna Filípková 

Tomáš Böhm 

Tomáš Hink 

Vendula Němečková 

1. Karla Bumbálková - nadhled.  

2. Chci studovat informační technologie. 

3. Nepodceňujte žádnou otázku. 

1. Karla Bumbálková. 

2. Chtěl bych studovat medicínu.  

3. Čtěte knížky. 

1. Paní Bumbálková, která je 6. rok naše třídní 

a svým způsobem nás vychovávala. 

2. Chci být šťastným. 

3. Maturita je blíž, než si myslíte. 

1. Žádný učitel ze základní školy ani ze střední na mně 

nenechal žádnou vzpomínku jakou má kamarádka, 

známá taneční "učitelka" a budoucí psycholožka. Nau-

čila mě, jak jednat s lidmi a jak zvládat psychicky těžké 

situace.  

2. Chci být člověkem, který není na nikom závislý a to 

hlavně finančně. Chci mít dobře placenou práci, která 

mě bude alespoň trošku bavit. 

3. Když vám budou spolužáci říkat, jak se ještě neučí, 

nevěřte jim! Nemluví pravdu, hlavně se podle nich ne-

řiďte. Začněte brzo. V druhém pololetí se nerozdívávej-

te na nový seriál, je to zlo. A hlavně čtěte! :D 

1. Celých 6 let na gymnáziu byla obrovská zkušenost. 

2. Budu moc ráda, když se to v průběhu života 

dozvím. Někdo to neví celý život. 

3. Přeji jim vytrvalost, píli a hlavně štěstí. :) 


