
Gabriela Pospíšilová 

Jak se budete chovat vy k ostat-

ním, tak se budou ostatní cho-

vat k vám. 

Daniel Stodola: 

Nekuřte při hodině s ředitelem! 

Josef Neumeister 

Nekuřte, je to hnus! 

Tomáš Křivka 

Nekuřte, škodí to zdraví! 

Jan Punar 

Neházejte mandarinkami po třídě! 

Tomáš Doležal 
Neseďte tolik u počítače! 

David Sion 

Choďte do školy ve dne ;-) 

Vojtěch Bican 

Nedělejte school party! 

Jiří Navrátil 

Používejte ochranu. Není nic horší-

ho, než být otcem v patnácti! Daniel Zavoral 

Nechoďte večer do školy :P 

Martin Šimek 

… nepublikovatelné sdělení. Martin Košňar 

Nezas…. si třídu, nebo budete 

muset malovat! 

Lukáš D
oležel 

Raději držte hubu na uzdě! 

Jiří Hasil 

Přemejšlejte o přestupu na jinou 

školu!!! 

Jakub Telecký 

Neštvěte učitele, oni vám to vrátí! 

Daniel P
ajkr 

Choďte včas d
o šk

oly XP! 

Helena Čapková 

Učte se, bude hůř! 

Lenka Šmídová Jak se chováte k učitelům, tak se chovají oni k vám. 

Petr Břeň 

Bylo mi tu dobře. 
Lucie Bednářová 

Bylo to tady moc fajn, až na ty tělocviky. 

Jarda Skalník 
Nebylo to tady nejhorší.  Kro-

mě jednoho F pohodě. Nekuřte 

za popelnicemi! 

Dan Jukl 

No, až na pár učitelů to tady 

bylo dobrý. 

Pavel Břeň 

Po celé čtyři roky to tady někdy bylo v 

pohodě a někdy zase nic moc. 

Eliška Makovská 

Celé čtyři roky to tady bylo fajn. 

Jsem ráda, že jsem ty lidičky pozna-

la, i když jsme se někdy nepohodli. 

Václav Peňáz 

Už jsem rád, že jdu odsud. 
Petr Horák 

Chtěl bych poděkovat všem učitelům a žákum z celé 

školy. Hlavně ale mým spolužákům. Za ty roky jsme 

toho spolu hodně prožili.DĚKUJI. 

Monika Kotlářová 

Bylo to tady skvělý! Všichni 

mi budete moc chybět. 
Hana Andrlová 

Po celé čtyři roky to tady bylo fajn, až na 

nějaké výjimky. Budete mi chybět. 

Vladimír Bartoš 

Bylo to tady celkem dobrý. Monika Melezínková 

Čtyři roky na této  škole byly 

super! Poznala jsem tady super 

lidičky. Budete mi moc chybět. 

Petr Hromádko 

Jsem rád, že jsem mohl chodit na tuhle 

školu, že jsem mohl poznat super kama-

rády a doufám, že se s nimi budu nadále 

setkávat. Bylo to super. Budete mi chy-

bět. Mám vás rád. 

Andrea Jílková 

Bylo to tady super.Všichni mi 

budete moc chybět! 

Dominika Kroupová 

Byly to skvělé čtyři roky. 

Tomáš Holomek 

Bylo to super. 

Jeník Střítežský 

Konečně odsud vypadneme 
Aleš Pazdera 

Mně se tady líbilo, bylo to tu fajn, 

tak ať se vám tu taky líbí. 

Sam Plecháček 

Když jsem měl přestoupit sem, vůbec se 

mi nechtělo. Když mám přestupovat od-

sud, zase se mi nechce… divný... 

Jitka Pořízková 

Bylo to tu fajn, hodně zdaru a přežijte to tady. 

Šárka Navrátilová 

Za ty čtyři roky co jsem tady, jsem 

poznala hodně lidí, kteří mi budou 

chybět. 

Monika Teplá 

Bylo to tu fajn. 


