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Vážení absolventi, 
 
v letošním roce vstupujete do další, dosud nepo-
znané etapy života. Složením „zkoušky dospě-
losti“ jste nastoupili cestu, která bude v mnohém 
od té dosavadní odlišná. Přestanou Vás vodit za 
„ručičku“ rodiče i pedagogové, vstoupíte do svě-
ta, který především zkoumá Vaše schopnosti, 
znalosti - či jak se moderně říká - kompetence. 
Pevně věřím, že jste na tuto změnu připraveni. 
 
Přeji Vám mnoho sil do této „srážky s realitou“. 

1. Jaká je tvoje nejvtipnější vzpomínka na GO? 

2. Kolik taháků jsi za dobu svého studia použil? 

3. Co plánuješ dělat po maturitě? 

Slovo ředitele školy 

Absolventi naší školy odpověděli na následující, 
někdy trochu zapeklité, otázky:  

Mgr. Ivo Kramář 
ředitel Gymnázia Otrokovice 



OKTÁVA 
Moje milá oktávo, čas letí jako bláznivý, zpívá ve své písni 
populární Karel Gott. Také nám těch necelých šest let spo-
lečného soužití na Gymnáziu v Otrokovicích uběhlo, aniž 
bychom si tuto holou pravdu stačili uvědomit. Říká se, že 
začátky bývají vždycky těžké, tak i pro Vás asi zpočátku 
nebylo jednoduché zorientovat se v novém kolektivu, zvyk-
nout si na novou školu a učitele. 
Během studia naše třída zaznamenala dílčí změny, ale i to je 
součástí života každého člověka.  Nakonec se až téměř 
k maturitě dopracoval kolektiv lidí, který táhne za jeden 
provaz, který se již dokáže orientovat v prostoru i čase a 
který mně bude po ukončení studia  
určitě hodně chybět. Přeji Vám, aby Vás během vašeho dal-
šího životního putování potkávalo především to, co člověk 
potřebuje nejvíce, tj. zdraví, štěstí a láska.  

Vše ostatní si můžete i koupit, to předešlé si musíte vydobýt a zasloužit. Také si přeji , abyste 
nikdy nezapomněli na své kořeny, blízké a přátele a aby vaše budoucí činy a konání přinášely 
radost nejenom Vám, ale také lidem okolo Vás.  

Mgr. Zdeněk Kříž 

Oktáva 2009-2015 



Dunajeva Oksana  

Bílková Adéla  

1. Nejvtipnější vzpomínky mám nejspíše na náš stužkovací večírek. 
2. Myslím, že jich mnoho nebylo. Spočítala bych je na prstech jed-

né ruky. 
3. Chtěla bych si pořádně odpočinout přes prázdniny, a pak bych 

ráda studovala na VŠ. 

Daněk Štěpán  

1. Sportovní družba v Topoľčanech 2014. 
2. To není podstatné. Jde o získané znalosti. 
3. Oslavovat a potom zase studovat…. 

1. Každá třídnická hodina je sama o sobě vtipná. 
2. Jeden - nikdy jsem se nenaučila skloňovat latinsky. 
3. Studovat, odjet a už se sem nevrátit. 

Aguilarová Natálie  

1. Každá hodina matematiky pro mě byla jeden velký vtip. 
2. ŽÁDNÝ - Kdo je připraven, není ohrožen! 
3. Válet se. 

„Minimum znalostí, maximum efektu.“  



Friedrichová Klára  

Hablovič Marek  

Galatíková Kateřina  

1. Nejvíce vtipných zážitků mám asi z lyžáku, cykláku, výletu do 
Prahy a ze stužkovacího večírku.  

2. V dějepise asi ∞ … 
3. Užívat si dlouhých prázdnin a poté (snad) studium na vysoké ško-

le ekonomické. 

1. Nejvtipnější vzpomínky mám asi z Topoľčan, když jsme tam by-
li v rámci družby. Jinak veškeré třídní akce jsou skvělým zdro-
jem vtipných situací a vzpomínek. 

2. Několik jsem si jich pravda vyrobila, avšak spíše jsem je nepou-
žila. Neumím používat taháky. :D 

3. Samozřejmě jako první budu oslavovat úspěšně složenou maturi-
tu. Potom si budu užívat dlouhé prázdniny, po prázdninách budu 
doufám studovat. 

Hél David  

1. Naše oslava vítěztví fotbalového zápasu v Topolčanech. 
2. Patnáct. 
3. Učit se na září :D. 

1. Naše třídní akce v Praze. 
2. Moc ne. Spíše jsem se poctivě připravoval :D 
3. Studovat IKT na VUT v Brně. 



Janečková Pavla  

Janda Robert  

Janda Jan  

1. Asi když se náš bývalý spolužák přetahoval s paní Strouhalovou o 
klíče. 

2. Copak já vím kolik jsme psali písemek? 
3. Rád bych studoval psychologii na UPOLu. 

1. Toho je víc xD. 
2. Ani moc ne, pár vzorečků na kalkulačku, to je tak všecko. 
3. VŠ, jak to nevyjde tak Barum :D nebo řemeslo :D. 

1. Hodiny s naším třídním a spousta zážitků ze školních akcí. 
2. To se může? 
3. Hlavně si pořádně užít prázdniny! 

Jurásková Anna  

1. Nejlepší a nejvtipnější zážitky jsou ze školních akcí (sportovní 
kurz, Praha, stužkovací večírek…). 

2. Taháky jsem příliš nepoužívala, jen jsem si občas někam napsala 
nezapamatovatelné slovíčka nebo záchytné body. 

3. Užít si dlouhé prázdniny, odpočívat a poté v nejlepším případě 
studovat na VŠ. 

„Minimum znalostí, maximum efektu.“  



Majer Jiří  

1. Je jich mnoho, ale ty nejlepší jsou z akcí mimo školu. 
2. Jednorázových bylo hodně, avšak pouze jeden jsem použil více-

krát. Mobil. 
3. Studovat, pracovat, užívat si a spát (konečně). 

Malá Veronika 

1. Celé studium na GO bylo velmi vtipné! 
2. Taháky jsou přece špatné… 
3. Užívat si volna, dlouhých prázdnin a vykročit do nového studia 

na VŠ pravou nohou :) 

Máselníková Tereza  

1. Nejvtipnější vzpomínka je na učitele, kteří se nás šest let snažili 
něco naučit. 

2. Asi milion. 
3. Sednu si k televizi a dám si nohy nahoru. 

Mlčáková Adéla  

1. Když jsme s mojí spolužačkou Hankou vymyslely oslovení 
"Mein Bademeister". 

2. Asi 10, v různých předmětech. 
3. Plánuji jet na kurz s Atmosférou  a poté studium na VŠ. 



Muchová Štěpánka  

1. Luhačovice, Praha, stužkáč… a nebylo to při studiu.  
2. Pár jmen, vzorců a slovíček by se našlo. 
3. 4 měsíce nicnedělání, slunění a potom při troše štěstí vysoká. 

1. Všechny společné momenty se třídou a naším třídním. 
2. Vypracoval jsem si jich mnoho, ale skutečně použil asi 5 nebo 6. 
3. Zkusím vysokou, pokud to neklapne, tak nějakou VOŠ s humanit-

ním zaměřením. 

Ondřich Jan  

1. Každý den na GO je neuvěřitelný zážitek plný vtipných momentů. 
2. Vyrobila nespočet. Použila jeden - v angličtině jsem si nemohla 

zapamatovat jak se řekne zásuvka. Napsala jsem si to tužkou na 
jednu vedle lavice. 

3. Studium na fakultě všeobecného lékařství nebo na veterinární. 

1. Byla jich spousta, ale nejvíc asi při návštěvě Prahy. 
2. Pár - dva nebo tři. 
3. Studovat farmacii nebo biologii. 

Pompová Alena  

Totková Tereza  

„Minimum znalostí, maximum efektu.“  



Tran Hau May 

1. Hodiny výtvarky. 
2. Já? Nikdy. 
3. Management se zaměřením na psychologii. 

Vaňourková Hana  

1. Den, kdy jsem si přisedla k maturantce Adélce a den, kdy jsem si 
vybrala Terezku do basketbalového týmu. 

2. Nula! Jsem jednička :-) 
3. Studovat, cestovat a poznávat nové věci. 

 



4.A 
„Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život – to, co děláme, 

dělat z lásky k věci.“ 

 Karel Čapek 

 
Má 4. A nikdy nepatřila na špici v prospěchu Gymnázia Ot-
rokovice, ale i přes některé neshody, dokázala táhnout za 
jeden provaz ve všem důležitém. Vždy v průběhu celého 
studia uměla překvapit a já budu mít na každého ze studen-
tů 4. A milou i veselou vzpomínku. 
Přeji vám, abyste úspěšně ukončili studium na gymnáziu a 
správně zvolili další studijní obor. 
Přeji vám mnoho úspěchů a štěstí v profesním i osobním 
životě.  
Držím vám všem palce! 

Ing. Šárka Psíková 

4.A 2011-2015 



Dohnalová Aneta  

Gregorová Zuzana  

Doležalová Tereza  

1.  
2. Ožehavá otázka :D jak kdy, jak kde… 
3. Najít lék na rakovinu, vyřešit problém globálního oteplování a 

zajistit celosvětový mír. Jo a dopsat svoji knížku! 

1. Soukromé akce se třídou. 
2. Každou latinu v prváku. A na každou fyziku. 
3. Jít na vysokou nebo dělat au-pair v USA. 

Hamelová Aneta  

1. Studium na GO je smutné. 
2. Ani jeden. 
3. Jít na vysokou. 

1. Všechny hodiny s panem Gajdošíkem a taky všechny hodiny s 
panem Drbalem, které většinou nebyly zrovna nejvtipnější, ale 
spíš nejmilejší. 

2. Moc. 
3. Ráda bych na výšku do Brna. 



„Je brzy umírat a pozdě utéct.“  

Kratochvíl Lukáš  

Julina Jakub  

Havlíčková Aneta  

1. Každá hodina češtiny s profesorem Gajdošíkem. 
2. Žádný, teď toho lituji. 
3. Studovat na vysoké škole. 

1. První polovina prváku - hodiny španělštiny. V momentě kdy si 
můj (teď už bývalý) spolužák začal masírovat bradavky a upřeně 
pozoroval paní profesorku, vážně jsem plakal smíchy. 

2. možná dva nebo tři. Mám pocit že taháky jsou jen smutným důka-
zem toho, že studenti si víc váží známek, než vědomostí. 

3. No s gymplem je asi jen jedna reálná možnost a to další studi-
um…. 

1. Celý gympl je pro mě vtipná vzpomínka. 
2. Každou latinu a občas na fyziku. 
3. Výška, dobrá práce. 

Langrová Kristýna  

1. Sledování spolužáků, jak si poradí se zamrzlým chodníkem před 
školou. 

2. Hodně, ale málokdy jsem je použila. 
3. Ráda bych pokračovala na vysoké škole. 



Nevařil Martin  

Popelková Veronika  

Obdržálková Vendula  

1. Příběhy pana Gajdošíka o jeho ženě či matce. 
2. Zatím asi 10, ale není to konečné číslo. 
3. Jít cestou, kterou mi osud určí. 

1. Všechny školní akce :) 
2. Já? Žádný! :D 
3. Vysoká asi podnikatelka, velká rodina. 

Svárovská Pavla  

1. Když jsem si přečetla Zuzčinu nejvtipnější vzpomínku. 
2. Asi 3 v latině. 
3. Plánuji být bohatá. 

1. Pan Gajdošík se omlouval židli, když do ní vrazil. 
2. Já a tahák?? Nikdy! :D 
3. Doktorku bez hranic. 



„Je brzy umírat a pozdě utéct.“  

Uhříková Markéta  

1. Bylo jich mnoho, jsme vtipná třída. 
2. Nespočet v latině a chemii. 
3. Studovat psychologii. 



Vytvořili studenti Kvinty. 


