
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALMANACH ŽÁKŮ 9. TŘÍDY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Vážení čtenáři, 

právě otevíráte třetí almanach žáků 9. ročníku Masarykovy ZŠ Dolní 

Roveň. Loučí se vámi třída, která byla co do počtu malá, ale o to více 

přátelská, pohodová, podnikavá a nadšená. Až do prvního pololetí v 8. 

ročníku žáci zažívali ve škole kromě běžných dní i spoustu nevšedních 

aktivit, mezi něž patří různé výlety, projektové dny, exkurze, 

divadelní představení, sportovní i vědomostní soutěže, návštěvy 

středních škol s doprovodným programem, spaní ve škole, lyžařský 

výcvik... Po jarních prázdninách v roce 2020 ale nastala zásadní 

změna, kdy se žáci museli vyrovnat s úplně odlišným stylem 

vzdělávání a se spoustou omezení, která nastala v souvislosti se 

šířením tehdy ještě neznámého viru. Většina žáků přechod do jiného 

režimu zvládla, i když nikdo nečekal, že ztratí téměř rok prožitý v 

izolaci bez školního kolektivu. O to náročnější byla i příprava na 

přijímací zkoušky, která rovněž probíhala nejvíce online. Přes veškerá 

úskalí se nakonec se všichni dostali na školy, kam si přáli.  

Přeju vám všem úspěšný vstup do nové školy, přátelský kolektiv, ať 

jste zdraví a provází vás štěstí.    

Lenka McGrath  
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ERIK BETYÁR 

 
„Čím více bláznů, tím větší švanda. Čím větší švanda, tím více člověk zmoudří.“      
Romain Rolland                                                                          

 

                    

Ahoj, jmenuji se Erik Betyár a jsem žákem Masarykovy základní 

školy v Dolní Rovni. Nechodím sem ale od začátku, přestoupil jsem na 

konci 6. třídy ze ZŠ Radotín. I když se mi tu líbí, vzpomínám na 

kamarády z bývalé školy, které jsem znal odmalička. Ve škole mě 

baví tělocvik a výtvarná výchova, ale na učení moc nejsem. Ve svém 

volném čase chodím rád ven a užívám si s přáteli. Když právě nejdu 

ven, rád hraju na PS4. Hraji jako o život, i když se někdy u toho 

vztekám jako malý. Dříve jsem jezdil na skateboardu, ale od té doby, 

kdy jsem si poranil koleno, už nejezdím. Mám tři bratry, žádnou 

sestru a s babičkou bydlíme v Horní Rovni. 

Jako svůj budoucí obor jsem si zvolil zedníka, protože jsem si to 

vyzkoušel u strýce a zjistil jsem, že mě to baví. Po prázdninách 

nastupuji na Střední školu řemesel a služeb v Pardubicích - Černé za 

Bory. 



 

My favourite… THING 

My favourite thing is my PlayStation 4. It's a game console which 

means it's connected to the TV. It‘s black, I play many games on it. 

One of them is Apex Legends - it is my favourite game. I have had the 

PS4 for two years and I often play with my friends too. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNA DRÁBKOVÁ 

Spoléhej sám na sebe. 

Jmenuji se Anna Drábková a 

bydlím v Horní Rovni. 

Masarykovu základní školu v 

Dolní Rovni jsem začala 

navštěvovat v roce 2012 a mým 

prvním třídním učitelem byl pan 

učitel Jaroslav Vocl. Roky ubíhaly 

a my jsme se přesunuli na druhý 

stupeň Masarykovy základní školy. V 5. třídě se mojí druhou třídní 

učitelkou stala paní učitelka Lenka McGrath, která nás dovedla až do 

deváté třídy. 
Tato škola mě naučila tvořivé práci a přinesla nové zkušenosti a 

poznání, že nic není zadarmo. Záleží vždy jenom na mně, jak se k 

určité situaci postavím. Ve škole se dělaly velice zajímavé projekty, 

které nás naučily vcítit se do lidí s 

handicapem, a probudily v nás 

empatii vůči nim. Dalším projektem 

byl ,,Den Země”, který nám ukázal 

správný směr, jak se starat o naši 

planetu Zemi a nezatěžovat ji. 

Ve škole mě nejvíce bavila výtvarná 

výchova a přírodopis. Biologie člověka 

v 8. třídě mě natolik zaujala, že jsem 

se rozhodla přihlásit na Střední školu 

zdravotnickou a sociální Chrudim. 

Mezi mé koníčky patří hra na 

akordeon a požární sport. Mám ráda 

zvířata a přírodu jako celek. 

Naší škole bych do budoucna přála, aby byla plná spokojených učitelů 

a dětí.  



 

My favourite… SPORT 

My favourite sport is firefighting. I have been dedicated to it since I 

was a child, since I was 5 years old. My mother introduced me to this 

sport. My favourite discipline is fire attack. We are always divided 

into younger students and older students. My favourite thing about 

this sport is that it is educational and you never get bored with it. 

This year it will be ten years since I have done this sport and I 

definitely do not intend to end it and I believe that I will only 

improve. 

 

 

 



 

TOMÁŠ FLIGER 

Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost. 

                                 

Jmenuji se Tomáš Fliger, je mi 15 let, 

narodil jsem se 21. 1. 2006 v chrudimské 

nemocnici a pocházím z malé klidné vesnice 

jménem Trusnov, kde máme i ochotnické 

divadlo. Mám mladší sestru Vanesku a oba 

chodíme do stejné ZŠ v Dolní Rovni. Jsem 

přijat na Střední průmyslovou školu 

stavební v Rybitví, obor tesař. Už sama 

fotka svědčí o tom, že jsem odmalička vedený 

k rodinnému řemeslu. 
 

Ve volném čase, pokud nejsem na rybách a 

netančím, jezdím pomáhat na statek do 

Litětin ke kamarádovi, kde mám možnost 

jezdit s traktorem a jinými stroji po poli. 

Mezi mé největší koníčky patří rybaření, je to 

velký adrenalin a hlavně odpočinek a klid v přírodě. S rybařením se 

pojí i pozorování a poznání přírody, co se v ní děje, jaké jsou v ní 

rostliny, stromy, zvířata, poslouchání zpěvu ptáků a další. Nejraději 

chodím chytat na naši 

místní řeku, kde se mi 

podařilo ulovit můj 

osobní rekord, ale také 

rád chytám na 

rybnících. Každý rok 

jezdíme na Orlickou 

přehradu, kde se dá 

získat i kapitální 

úlovek. 

Mým druhým 

koníčkem jsou 



 

latinskoamerické tance, nejvíce mě baví samba, chacha a jive. K 

aktivnímu tanci mě přivedly minitaneční, které jsme měli na naší 

škole v 8. třídě. Dostal jsem zde možnost pokračovat a dále se 

zdokonalovat v tancích. Původně jsem začal trénovat v Holicích, ale 

teď trénuji v Pardubicích s novou partnerkou pod dohledem tanečního 

mistra. 

 

 

My favourite… HOBBIES 

My favourite hobbies are fishing and dancing. 

I’ve been dancing for two years. I started dancing after I 

took a dancing course at school. I have dance classes in 

Pardubice and my favourite dances are Samba, Cha-Cha 

and Jive. 

The second hobby is fishing. I have been fishing since I 

was seven but I have had a fishing license since I was 

nine. I usually go fishing in the river near our village and 

every year we go to the Orlík Dam where I can catch very 

big fish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

HANA HERBSTOVÁ 
 

 "We all have two lives, the second begins when you realise you only have one." 

Tom Hiddleston 

 

Jmenuji se Hana Herbstová a narodila jsem 

se 13. dubna 2006. 

Bydlím v rodinném domě v Dolní Rovni. Mám 

jednoho bratra Jirku. Domácnost s námi sdílí 

i spousta zvířátek například činčily a osmáci. 

Máme i téměř dospělé štěně, se kterým si 

užívám spoustu zábavy. 

 

Mezi mé další koníčky patří hudba, už čtyři 

roky hraju na violu, předtím jsem hrála na 

housle a flétnu. S hudební školou vystupuji ve 

dvou souborech - s Maximixem hrajeme 

populární hudbu a s orchestrem 

hudební školy se věnujeme 

klasické hudbě. 

Svůj volný čas nejraději trávím s 

kamarády nebo sledováním 

seriálů a filmů, v poslední době 

jsem si oblíbila horory a fantasy 

filmy. Dříve jsem také chodila 

do dobrovolných hasičů v 

Komárově. 

 

Ve škole jsem měla ráda chemii. 

Jsem přijata na Střední školu 

potravinářství a služeb 

Pardubice, na kterou se velmi 

těším, protože bych se chtěla 

stát nutričním poradcem. 



 

My favourite… YEARS 

My favourite years are the 80s and 70s. I love these years mostly for 

fashion and music but I wouldn't like to live in that period. I 

absolutely love and love to wear clothes from this time. I like music 

from this time because it's catchy and I like to sing. My favourite 

bands are Queen and ABBA, I also like Madonna. 

 

 

 

 

 

 
 



 

KATEŘINA JELÍNKOVÁ 

 
Člověk hodně vydrží, pokud ví, kam jde a co ho nejvíce baví. 

Jmenuji se Kateřina Jelínková 

a bydlím v Dolní Rovni. V 

současné době je mi 14 let. 

Narodila jsem se v 

Pardubicích 24. 7. 2006. Mám 

mladšího bratra Jakuba, který 

navštěvuje stejnou školu jako 

já, jen je o čtyři roky mladší. 

Můj otec se jmenuje Radek a 

pracuje jako truhlář. Mamka, 

Šárka šije sportovní sítě. 

Volný čas trávím s rodinou. 

Mezi moje koníčky patří hra na klavír, které se věnuji už od druhé 

třídy. Mám ráda ruční práce a 

tvoření, chodím i na hasičský 

kroužek, se kterým jezdíme na 

závody a pomáháme na různých 

akcích. Už druhým rokem jsem 

v žákovském parlamentu jako 

předsedkyně tříd. Mezi mé 

oblíbené předměty ve škole 

patří matematika, chemie a 

výtvarná výchova. Po dokončení 

základní školy nastoupím na 

Střední pedagogickou školu 

Bohemia v Chrudimi. Tuto 

školu jsem si zvolila, protože 

bych v budoucnu chtěla 

pracovat s dětmi. 

 



 

My favourite… HOBBY 

My favourite hobby is 

crochet. I enjoy 

crocheting because I can 

make various 

decorations, gifts for the 

family and many other 

things. I learned to 

crochet from my 

grandmother when I was 

six years old. Since then, 

I have been improving 

and I can crochet 

various flowers, animals, figures and pendants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 KATEŘINA KOLMANOVÁ 

“Friendship isn't a big things. It's a million of small things.” - Arija E. 

 Jmenuji se Kateřina Kolmanová. 

Narodila jsem se 7. 6. 2006 ve 

znamení Blíženců. Je mi 14 let. 

Bydlím v rodinném domě v Komárově. 

Mám dvě starší sestry, jedna se 

jmenuje Petra a chodí na 

Integrovanou střední školu do 

Moravské Třebové. Moje druhá sestra 

se jmenuje Jana. Ta studuje vysokou 

školu v Hradci Králové.  

Volný čas ráda trávím se svým psem 

Dustym, s kamarády, nebo sleduji 

seriály. Také ráda peču a vařím, dříve 

jsem chodila do dobrovolných hasičů v 

Komárově. Ve škole mě baví 

chemie, zeměpis, přírodopis, 

dříve mě bavila hlavně 

matematika. Jako malá jsem 

chtěla být veterinářka, ale teď 

se hlásím na Obchodní 

akademii ve Svitavách nebo v 

Pardubicích. Myslím, že v 

budoucnu by mě bavila práce 

v bance nebo podnikání. 

  

  

 



 

My favourite… FOOD 

My favourite food is sushi. I like sushi wrapped in seaweed with 

salmon or other seafood. When I was younger, I hated sushi and I 

didn't want to eat it, but later when I tried it again, I started to like 

it. I prefer to eat sushi with my family or friends at some parties or 

just like that. When I'm at home and the restaurants are closed, I can 

make it at home from normal things that I find around me, not so 

professional, but I like it. I don't even know why it's my favourite 

food, especially when I don't like rice so much. But that doesn't 

change the fact that I like sushi the most. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEREZA PÍRKOVÁ 

Don't wish it were easier; wish you were better. 

Jmenuji se Tereza Pírková. Narodila 

jsem se ve znamení Berana 9. dubna 

2006 a je mi 15 let. Bydlím v Horní 

Rovni. Po prázdninách budu 

navštěvovat Střední zemědělskou školu 

v Chrudimi, kde budu studovat obor 

agropodnikání. Mám dva starší 

sourozence, sestru Veroniku a bratra 

Michala, oba už se odstěhovali a chodí 

do práce.  

Ve školce jsem začala hrát na flétnu, 

pak jsem 

přešla na 

housle, na 

které hraji 

dodnes. S orchestrem Základní umělecké 

školy v Holicích se věnujeme klasické 

hudbě. Ve volném čase ráda hraju 

počítačové hry, chodím s kamarády ven a 

dívám se na filmy a seriály. Ráda chodím na 

procházky se svou fenkou Aišou a také s 

králíky Lvíčkem, Rose, Pampeliškou a 

Benjaminem Franklinem. 

Doma se starám i o další zvířata, máme 

morče Pepu a šest koček - Kamilku, 

Mikeška, Edu, Elišku, Pepu a Karla. 

Můj oblíbený předmět je chemie. I když se do nové školy těším, 

myslím, že se mi bude stýskat po našem kolektivu. 

 

 



 

My favourite… YEARS 

My favourite years are the 80s. I realised I liked them when I started 

watching my favourite series Stranger Things. I also like songs from 

this time like Material girl by Madonna. I like the earlier style of 

dressing such as flared jackets and colourful T-shirts. I also like their 

style of make-up. If I could, I would like to look like people did before.                                                             

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

PAVEL SLEZÁK 
Jakmile hudbu nebudeme potřebovat, abychom se vypořádali s něčím skutečným, 

přestaneme s tím. 
 

Já se jmenuji Pavel a mám bráchu Petra, se kterým 

jsme dvojčata. Právě to, že pocházím z dvojčat, má své 

výhody a přináší to jistou formu zábavy. Například si 

nás učitelé často pletou, což většinou bývá legrace a má 

to právě i svou výhodu v tom, že když něco neumím, 

brácha za mě může zaskočit. 

Ve volném čase mimo školu (když je hezky) zajdu rád s 

kamarády ven, anebo mě baví pořád něco kutit a 

opravovat. Můj největší koníček, který mám opravdu 

rád, je právě hudba. Ta mě zajímala už odmalička. 

Nejdříve jsem se začal sám učit na bubny a pak jsme s 

bráchou šli do základní umělecké školy, abychom se 

naučili hrát na flétny. Po 

dvou letech nás však flétny 

omrzely a ve druhé třídě jsem se na 

základní umělecké škole začal učit hrát 

na baskřídlovku a k té se váže ještě jeden 

hudební nástroj, a to je trombon. Na ten 

jsem ale hned začít nemohl, protože jsem 

měl ještě moc malé ruce. Po dalším roce 

mi základní umělecká škola koupila nový 

plastový trombon, který měl zelenou 

barvu. Hrát se na něj dalo stejně jako na 

normální trombon, a tak jsem se ještě o 

velkých prázdninách začal učit na 

trombon. 

Dnes už asi šest let hraji na normální 

žesťový trombon a baskřídlovku. Hraní je opravdu moje největší 

záliba, a tak jsem moc rád, že v ní budu moct pokračovat i na střední 

škole - na konzervatoři v Kroměříži. 

 



 

My favourite… MUSIC 

I don't have specific songs that I like because I like something 

different every now and then, but I prefer to listen to rock and pop 

because, ever since I was little I listened to rock songs. My favourite 

rock band is Kabát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PETR SLEZÁK 

Hudba je to, pro co dýchám, co miluju dělat. Udržuje mě to naživu. 

 

Jmenuji se Petr Slezák a jsem jedním z 

dvojčat. Mým bráchou je Pavel, který byl 

vždycky lepší ve škole než já. To mělo často 

výhody, protože když jsem něco nechápal nebo 

neuměl, vždy mně dokázal poradit. 

Mým dlouholetým koníčkem je hraní na 

trumpetu. Nejprve jsem začínal na zobcovou 

flétnu a hrál jsem na ni do té doby, než mně 

vypadaly první zuby. Potom jsem mohl 

konečně začít hrát na trumpetu. Teď už na ni 

hraji sedm let a za tu dobu jsem si ji tak 

oblíbil, 

že 

jsem 

se 

rozhodl po základní škole 

nastoupit na konzervatoř do 

Kroměříže. Ve volném čase 

rád poslouchám rockovou 

nebo popovou hudbu, u které 

si rád zpívám. 

Mám rád českou hudbu a 

české interprety. Co se týká 

dalších mých koníčků, hraji 

počítačové hry, trochu 

sportuji a hraji ping pong. Ve 

škole mě vždycky bavila 

hudební výchova, tělesná 

výchova a výtvarná výchova. 

 

 



 

My favourite… HOBBY 

I chose my favourite hobby, and that's music. I enjoy making and 

listening to music. I prefer to play music on the trumpet, which I have 

played for 7 years, but I also enjoy singing a lot. My favourite musical 

genres are rock and pop. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MICHAELA SOCHOROVÁ 

„This is life and imperfection is beautiful and don't be afraid of that.” - D. O'Brien 

 Jmenuji se Michaela Sochorová a 

je mi 14 let. Chodím do 9. ročníku 

Masarykovy ZŠ v Dolní Rovni. Po 

tři roky jsem každý čtvrtek 

navštěvovala ZUŠ v Holicích, 

protože ráda kreslím. Nyní se 

kreslení věnuji pouze doma. 

Nejvíce mě baví zachycení postav 

a obličejů. Mám dva bratry - 

Robina, který také navštěvuje Masarykovu ZŠ v Dolní Rovni a chodí 

do sedmé třídy. Štěpán již studuje Střední 

technickou školu v České Třebové.  Chodí do 

třetího ročníku a příští rok ho čeká maturitní 

zkouška. Někteří z vás asi víte, že moje 

maminka pracuje jako vedoucí kuchařka v 

naší školní jídelně. Tatínek pracuje jako 

mechanik kolejových vozidel u Českých drah v 

Hradci Králové. Bydlím v Litětinách. Do školy 

jezdím na kole s mojí kamarádkou Aničkou. 

Byla jsem přijata na Střední pedagogickou 

školu v Litomyšli, kde jsem dělala jednotné 

testy (CERMAT) z matematiky a českého 

jazyka. Navíc mě tam čekala talentová 

zkouška z výtvarné výchovy, kterou jsem si 

vybrala ze tří možností (HV, TV, VV). Kreslila 

jsem předložený předmět a vytvářela koláž na zadané téma. Tuto 

školu jsem si vybrala, protože bych ráda pracovala s malými dětmi. 

Ze školních předmětů mě nejvíc baví matematika. Nejméně mi jde 

anglický jazyk, a proto mě moc nebaví. Ve volném čase ráda běhám 

na vytrvalost a sleduji filmy. 

  



 

My favourite… FILM  

My favourite film is The Maze Runner. The Maze Runner is a 2014 

American dystopian science fiction film directed by Wes Ball. The film 

stars Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Aml Ameen, Thomas Brodie-

Sangster, Ki Hong Lee, Will Poulter, and Patricia Clarkson. The story 

follows sixteen-year-old Thomas, portrayed by O'Brien, who awakens 

in a rusty elevator with no memory of who he is, only to learn that he 

has been delivered to the middle of an intricate maze, along with 

many other boys, who have been trying to find their way out of the 

ever-changing labyrinth. Dylan O'Brien is my favourite actor. He was 

born in New York and is 29 years old. He has brown hair and eyes. 

He is 178 cm tall. 

  

  



 

MARTIN ŠITINA 
Nikdy jsem neměl rád matematiku, ale vždycky mě bavilo počítat peníze. 
 

 

Jmenuji se Martin Šitina a 

pocházím z Dolní Rovně, kde také 

bydlím.  

Už odmala jsem moc na školu a 

učení nebyl. Rád jsem místo učení 

běhal venku a kopal do míče. Od 

té doby jsem začal fotbal hrát 

pravidelně.  

Nikdy jsem nebyl takový, že bych 

udělal více, než se po mně chtělo, 

a občas jsem neudělal ani to, co 

po mně žádali. Výběr školy jsem 

měl jasný, nechal jsem si 

poradit od táty. Byl jsem přijat 

na Střední odborné učiliště 

plynárenské, kde budu studovat 

čtyřletý maturitní obor - 

mechanik instalatérských a 

elektronických zařízení.  

Na základní škole mě moc 

předmětů nebavilo, mezi ně ale 

určitě nepatří tělesná výchova. 

Tělocvik jsem měl rád už od 

první třídy. Nejvíc jsem měl 

rád, když jsme hráli fotbal nebo 

vybíjenou.  

 

 

 



 

My favourite… HOBBY 

I chose my favourite hobby. My favourite hobby is football, which I've 

been playing since I was six. But I never enjoyed watching football on 

TV. My favourite football teams include FC Barcelona and AC Milan.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

JAKUB TEPLÝ 

“Some people are so afraid of looking different from others that they adapt to 

swallow what is prescribed to them. I don’t. I would rather die for who I am.”  

Marilyn Manson (Brian Warner) 

Jmenuji se Jakub a bydlím v Dolní Rovni. 

Mám dva starší sourozence - bratra Míru 

a sestru Vandu. 

Ve škole mně nešla matematika, ale 

většinou jsem z hodiny něco pochopil. I 

ostatní předměty se mi zdály problémové, 

ale vždy jsem se snažil nové látce 

porozumět a přijít věcem na kloub. Téměř 

pokaždé jsem se ptal učitelů na různá 

témata, která mě zajímala, ale stejně jsem 

strávil spoustu času nad tím, aby mně vše 

bylo jasné. Rád jsem si povídal s každým, když to šlo, ale na hodinách 

jsem se choval tak, abych nijak nerušil 

a nebyly se mnou problémy. 

 Raději jsem se učil ve škole, ale i na 

distanční výuce jsem shledával nějaká 

pozitiva, například že si mohu odskočit 

pro školní věci, které zrovna potřebuji, 

a tedy nemohu nic zapomenout. 

Ve svém volném čase se rád dívám na 

seriály a někdy i filmy. Baví mě 

všechny druhy sportů kromě zimních a 

občas se jdu projít se psem. Nedávno 

jsem se začal učit šít. Už šest let 

chodím do skautingu, kde mě to velice 

baví. Mám rád sport, zábavu, ale i 

když jsem nikdy nebyl moc 

společenský člověk, rád jsem ve třídě 

říkal vtipy. Dříve jsem hrál na hudební nástroje, ale pak mě to přestalo 

bavit a od té chvíle mám více času na ostatní věci. 

Po prázdninách nastoupím na Labskou střední školu jako cukrář. 



 

My favourite… ANIMAL 

My favourite animal is a Tasmanian devil because I think it is an 

interesting animal which looks like a baby bear. It doesn't live in Europe 

but in Tasmania. In the Czech Republic, we can see them in Prague ZOO. 

It is a carnivorous marsupial, it has got a big head, sharp teeth and strong 

jaws. They are nocturnal animals. Their diet varies greatly according to 

their location. When they find food, they will eat everything including hair 

and bones. The Tasmanian devil is a protected species in Australia.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ONDŘEJ VALENTA 
 

„Když to musím udělat, udělám to rychle, ale když to dělat nemusím, neudělám to.“ 

– Ondřej Valenta - 2020 

 

Jmenuji se Ondra Valenta, je mi 15 let. 

Po prázdninách nastoupím na Střední 

automobilní školu v Holicích, kde budu 

studovat maturitní obor autotronik. 

Vybírání středních škol pro mě bylo 

celkem jednoduché, protože jsem hlavně 

hledal v okolí a to, co mě baví. 

Pocházím z Dolní Rovně, kde stále 

bydlím. Rád hraji počítačové hry nebo 

karty s kamarády.  Pohybově nadaný 

jsem nikdy moc nebyl, ale rád půjdu 

ven, když mě někdo vyzve. S kamarády 

hrajeme nejvíce fotbal ale i jiné 

hry. Mám rád zvířata, ale 

vzhledem k tomu, že mám 

alergii, museli jsme si pořídit 

kočky sphynx, které jsou téměř 

bez srsti. Ve škole jsem se 

nikdy moc učit nemusel, hodně 

věcí jsem si zapamatoval, ale 

na testy a zkoušení jsem se 

připravoval. Obzvláště mi jde 

anglický jazyk, který jsem se 

naučil z počítačových her. Přeji 

hodně štěstí i dalším 

generacím při přijímacích 

zkouškách. 
 

 

 



 

My favourite… THING 

My favourite thing would be my PC. I got it for my 15th birthday. It’s 

one of the best presents I have ever got and I am sure that my PC is 

the most enjoyable present I ever got. I know that it is unhealthy but 

I’ve played over 1500 hours since I got it and I’m not counting the 

school work from online school. It‘s matt black and has a tinted side 

panel. You can see through the side panel. The different components 

are RGB(rainbow). It has 2 fans at the top and both sides. The fans 

are also RGB. I would say that it isn’t the best but great for my 

purpose. My graphics card is NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER. It’s 

quite good for casual playing, but struggles in the more demanding 

games. Those games would be Call Of Duty: Warzone, Apex legends, 

Doom Eternal and many more. The processor is Intel Core i5-10400F. 

It’s in top 6 most bought processor on the website Heureka. I’m sure 

by now you know that I like to play games, but even more fun is 

playing with friends. Games that I like to play with friends include 

Minecraft, GTA Online, Apex Legends and sometimes even Call Of 

Duty: Warzone. That’s why my PC is my favourite thing.  



 

VOJTĚCH ZAHÁLKA 

„Život není o tom, jak tvrdý úder umíte dát, ale kolik ran zvládnete dostat a 

přesto jít vpřed.“ - Sylvester Stallone 

 Pocházím z Horního Jelení, kde jsem 

vyrůstal se svojí sestrou, mamkou a 

tátou. Od školky mě bavil fotbal, který 

jsem ve svém volném čase hrál na 

hřišti za školou a ve třetí třídě jsem 

začal hrát aktivně. Ve škole v Jelení 

jsem strávil tři roky, poté jsme se 

přestěhovali do Dolní Rovně. Poznal 

jsem tu skvělou partu spolužáků, se 

kterými jsem strávil spoustu fajn 

chvil. Bohužel tyto okamžiky netrvaly 

věčně, protože přišel nezvaný host 

COVID-19. Zpočátku jsme si mysleli, 

že to bude v pohodě a za chvíli se 

vrátíme do školy, jenže jak všichni 

víme, je tu už dva roky a nikdo 

neví, kdy to skončí (a možná tu 

je dodnes). Ve škole mě vždy 

bavila matematika. Rád jsem 

měl i tělesnou výchovu, při 

které jsme hráli fotbal, 

vybíjenou nebo basketbal. Další 

sport, který mě baví, je 

cyklistika.  Ke svému 

budoucímu studiu jsem si 

vybral Střední průmyslovou 

školu elektrotechnickou 

v Pardubicích, obor elektrikář. 
 

 

 

 



 

My favourite… THING 

 

My favourite thing is my bike. It's very useful and good to ride. I have 

ridden a lot of kilometres. It was my birthday present. It was the best 

present that I ever had. My bike is blue and grey. With my bike I 

have been almost everywhere. I have been to České Švýcarsko, 

Kunětická hill, Pardubice, Horní Jelení, Choceň, Holice, Ostřetín, 

Veliny, “staré Holice”. I really enjoy riding my bike because I can go 

anywhere I want. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 


