
Dojmy z přijímacích zkoušek, naše vzpomínky na ZŠ Satalice a očekávání 
od příštího školního roku  
 

Sofie Dovolilová IX.A 
Na přijímací zkoušky jsem se dlouho a hodně připravovala, hlavně poslední týden, kdy se 
termín čím dál více blížil, byl náročný. Těžké pro mě bylo také rozhodnutí, na kterou školu 
mám jít. Myslím si, že jsem se rozhodla správně a na novou školu se těším, ale bude mi to 
tady chybět. 
 
Viktor Štajner IX.A 
Z přijímacích zkoušek jsem strach ani stres ještě v průběhu víkendu neměl, menší nervozita 
na mě padla před vstupem do třídy a těsně před zahájením. Z přijímacích zkoušek mám 
celkově docela dobrý pocit, i když vím, že jsem mohl udělat něco lépe a jinak. Na svojí 
budoucí střední školu se těším, doufám a věřím, že mi dá do života hodně. 
 

Kryštof Bendík IX.A 
Z přijímacích zkoušek na SŠ jsem měl velký stres, protože jsem nevěděl, co od toho očekávat. 
Nakonec jsem byl s výsledkem velmi spokojen. Do budoucna se těším na nový kolektiv a 
zkušenosti. 
 

Ema Šidláková IX.A 
Na přijímačkách jsem se bála vejít do budovy, kterou jsem neznala, mezi nové lidi víc než 
toho, že budu psát přijímačky. 1. termín matiky mi přišel jednodušší, i když většině přišel 
složitější. Myslela jsem, že když budu psát cermaty, tak budu hrozně vystresovaná, ale bylo 
to mnohem víc v pohodě a nejvíc vystresovaná jsem byla v neděli. 
 

Jakub Šimánek IX.A 
Přijímací zkoušky byly lehčí, než jsem si myslel a neměl jsem u nich žádný stres. Na novou 
školu se těším a doufám, že poznám další fajn lidi, jako tomu bylo zde na naší základce.  
 

Matyáš Stöfs IX.A 
Přijímací zkoušky byly velkou životní zkouškou, kterou jsem zvládl. Těším se na svou novou 
školu a na své nové spolužáky, ale zároveň bude těžké odejít od svých dlouholetých 
kamarádů. 
 

Natálie Dubská IX.A 
Přijímací zkoušky mi přišly stejné jako předešlé roky. Na střední škole očekávám, odborný a 
milý přístup učitelského sboru, kvalitní výuku a také přátelské spolužáky. Obzvláště se těším 
na obchodní akademii, protože je tam zaveden finský vzdělávací program. 
 

Vojtěch Novák IX.A 
Přijímací zkoušky byly jednoduché. Čekám, že mě škola připraví na vysokou školu. 
 



 

Renata Blümelová IX.A 
Očekávám, že se mi bude v budoucí škole líbit. Jsem také zvědavá, jaké tam budou akce a 
jestli mě vůbec obor kadeřnice bude bavit. První návštěva sice nebyla nejlepší, ale určitě se 
to zlepší. 
 

Julie Čechtická IX.A 
Talentovky byly jednoduché. Od školy očekávám, že mě připraví do práce. 
 
Jakub Krejčík IX.A 
Z přijímacích zkoušek jsem měl zpočátku strach, očividně když v ten den usiluji o svou 
budoucnost a mám možnost si jí vybrat. Nakonec, když jsme dostali testy na stůl, tak můj 
první dojem nebyl tak strašný, jak jsem čekal. Přijímací zkoušky jsem napsal docela v klidu a 
dostal jsem se jako 16. a na odborné učiliště jsem se dostal jako 1. Této škole jsem 
samozřejmě vděčný za přípravu do života a co mě všechno naučila. Budou mi chybět 
spolužáci asi nejvíc, a to, jak se v téhle škole cítím. Na novou školu se samozřejmě těším, 
budu mít nový kolektiv a doufám, že si padneme do oka. 
 

Eliška Podoubská IX.A 
Den přijímacích zkoušek byl poněkud zvláštní. Necítila jsem skoro žádný stres. Když jsem 
přišla do třídy a sedla si, byla jsem úplně v klidu. Testy jsem napsala, odešla a měla z toho 
dobrý pocit.  
Na novou školu se těším, budu tam chodit s bratrancem a budeme spolu ve třídě. Prví týden 
pojedeme na adaptační kurz.  
 

Nikola Marišlerová IX.A 
Když jsem přišla do třídy, ve které jsem měla psát přijímačky, nečekala jsem, že se nikdo 
s nikým nebude bavit. Bylo hrobové ticho. Všichni se buď dívali do telefonu nebo do stropu. 
Doufám, že se v příštím školním roce seznámíme a užijeme si spolu střední. Velice by mě 
zklamalo, kdyby byli všichni introverti a celé čtyři roky by se táhli ve stejném duchu jako 
přijímačky.   
 
Julie Šomošköi IX.A 
Na druhou školu jsem přijímací zkoušky nedělala. Byla jsem se tam podívat a vypadalo to 
docela hezky. Potkala jsem nějaké učitelky a působily na mě docela dobře. Jako druhý jazyk 
jsem si vybrala němčinu, protože ji mam už dva roky a myslím si, že ji využiji více jak ostatní 
jazyky. Do nového roku se těším a doufám, že nebudeme na onlinu. Těším se na nové lidi, ale 
zároveň se docela bojím jít do nového prostředí 
 

Eva Holubcová IX.B 
Na svou novou školu se těším, protože se zdá velice útulná. Už znám i našeho třídního učitele 
a zdá se jako sympaťák. Doufám, že budeme mít dobrý třídní kolektiv.  
 
 



Adriana Šiknerová IX.B 
Na střední školu už se nemůžu dočkat, i když mi satalická základní škola bude chybět. Díky ní 
mám spousty skvělých vzpomínek a kamarádů.  
 
 
Štěpán Zachar IX.B 
Těším se na nové zkušenosti a nový kolektiv Zároveň se těším na zaměření mé budoucí školy 
a na to, že nás jako kolektiv budou naše zájmy spojovat.  
 
Lucie Dryáková IX.B 
Na střední školu se těším a myslím si, že mě bude dostatečně rozvíjet. Stýskat se mi bude po 
krátké cestě do školy, vstávání okolo 7:30 a i po třídním kolektivu.  
 
Michal Kubaryč IX.B 
Bylo to super. Teď mě čeká nová škola, a to SŠ pro administrativu v EU, obor bankovnictví. 
Tahle škola mě bude velice bavit. 
 
Běla Wohlová IX.B 
Přijímaček jsme se docela bála, ale nakonec to nebylo tak těžké a zvládla jsem to. Jsem 
přijata na obě školy. Rozhodla jít na SZŠ 5. května. Moc se tam těším.  
 
Veronika Hloušková IX.B 
První přijímačky byly těžké, ale ty druhé byly lehčí. Na logistiku se těším, protože tam bude 
nový kolektiv a nové prostředí. Budou mi chybět moji spolužáci, a i někteří učitelé.  
 
Eliška Fryková IX.B 
Jsem moc ráda, že jsem strávila své dětství na této škole a v tomto kolektivu. Zároveň se 
těším na nové kamarády, jiné prostředí a na studování oboru nové školy. I přes strach 
z přijímaček jsem ráda, že je mám za sebou a že jsem je zvládla. Celá moje třída mi bude 
chybět.  
 
Lukáš Veselý IX.B 
Já jsem se dostal na soukromou střední školu výpočetní techniky. Bude mi tu chybět ten 
kolektiv a pár učitelů. Na nové škole se mi líbí, jak je vybavená.  
 
Marie Kapuciánová IX.B 
I přes těžké momenty, jsme přežili všichni, teď už nás čekají nové začátky.  
 
Adéla Šafářová IX.B 
V prosinci jsem dělala talentové zkoušky na střední školu elektrotechniky, multimédií a 
informatiky. Hlásila jsem se na obor multimédií a přijali mě. Těším se na nové zkušenosti a 
kolektiv.  
 
Tomáš Mikušiak IX.B 
Přijímačky byly pro mě v pohodě a dostal jsem se tam, kam jsem chtěl. Těším se na novou 
školu, ale budou mi chybět mí spolužáci.  
 



Lukáš Dudek IX.B 
Škola byla super, hodně zážitků. Jdu studovat IT Na Třebešíně a bude mě to určitě bavit. Na 
tuto školu budu vzpomínat s úsměvem na tváři.   
 
 
Kevin Zikán IX.B 
O svých devíti letech na ZŠ Satalice bych mohl mluvit vážně dlouho. Ale tolik času nemáme, 
proto to vezmeme zkratkou. Vyzdvihnul bych nejvíce školu v přírodě v sedmé třídě. Ne se 
všemi spolužáky jsem si porozuměl, ale přesto to bylo fajn. 
 
Mathias Brabec IX.B 
Nejvíce bych chtěl poděkovat naší třídní učitelce Mgr. Renatě Prokopové, která se nás vždy 
zastala a pomohla nám. Bylo to EPIC.  
  
 


