
 

Školní listy 

 

 
 

I. ZŠ T. G. Masaryka 

Milevsko 

 

Pár vtipů na začátek. 

 
Manželka říká svému muži: 

"Zase jdeš do hospody? Víš 

přece, že příští týden máme 

platit nájem!" 

"Miláčku, já do té doby určitě 

přijdu!" 

 

Posádce pohřebního vozu 

vypadla z auta mrtvola. Byla 

mlha a řidič auta, které jelo za 

nimi, něco přejel. Zastavil a šel 

se podívat. Uviděl lidské tělo, 

lekl se a hodil ho do kukuřice. 

Kombajnér sklízející kukuřici 

viděl, že přejel nějaké tělo. 

Lekl se a hodil ho do křoví. 

Při honu jeden z myslivců 

viděl něco v křoví, střelil a šel 

se podívat, co trefil. Našel 

lidské tělo. Protože se už 

seběhli ostatní lovci, nedalo se 

to ututlat. Zavolali záchranku. 

Druhý den volá myslivec do 

nemocnice a ptá se doktora, jak 

je na tom ten chlapík, co ho 

včera střelil. 

Doktor povídá: "Byl pěkně 

zřízený, ale bude žít..." 

 
 

 

VII. Vydání 

20. 6. 2013 

Poslední dny 

školního roku 

2012/2013. 
 

 
Něco k tenisu: Už 

zanedlouho začne na 

londýnské trávě slavný 

tenisový turnaj 

Wimbledon.The 

Championships 

Wimbledon, nebo pouze 

Wimbledon, je nejstarší a 

nejslavnější tenisový turnaj 

na světě. Představuje třetí ze 

čtyř událostí nejvyšší 

kategorie – Grand Slamu, 

každoročně hranou na 

přelomu června a července v 

jihozápadní londýnské části 

Wimbledon. 

 

V tomto čísle najdete profily žáků 9. A a srdečně vás zveme na 

slavnostní předání vysvědčení žákům devátých ročníků, které 

se koná dne 28. 6. 2013 ve venkovní učebně. 
 

Školní listy vycházejí každých 14 dní. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grand_Slam_(tenis)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wimbledon_(Lond%C3%BDn)&action=edit&redlink=1


Profily žáků 9.A 
 

Celou školní docházkou na druhém stupni nás provedl  

 

Mgr. Jaroslav Mareš 
Žáci  

Matyáš Bartoš 

Daniel Černý 

Martin Černý 

Vít Diviš 

Zbyněk Diviš 

Vlastimil Dolejší 

Martin Kalina 

Jan Marvan 

Jan Miletič 

Jan Němeček 

Jan Pinc 

Petr Prošek 

Zdeněk Pešička 

Tereza Brčáková 

Lucie Doubková 

Tereza Mullerová 

Natálie Buriánková 

Anna Trojáčková 

Petra Vostřáková 

 
 
 

 

 

 

 

 



Jméno a příjmení:  Matyáš Bartoš 

Přezdívka:  Mates (Kelišová)    

Záliby:  Airsoft 

Co plánuji do budoucna.: Budu pobírat soc. dávky  

Nejlepší vzpomínka ze školy:  Hezká a ze školy? Tak to 

asi ne  

Motto: pěšky (jako Bočan  ), jinak žádné 

Jako malý jsem chtěl být: popelář, voják 

Životní sen: hořící škola  

Spolužáci o mně říkají: starosta; kámoš 

Neobejdu se bez: PC 

Nesnáším: školu (češtinu) 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny:   

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: 
na h**** 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: vůbec 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní 

osobu vidí za 20 let: snad budeš v evropské komisi pro stavební rozvoj a ukecáš vše 

 

      

 

 

 

 
Jméno a příjmení: Daniel Černý 

Přezdívka:   

Záliby: motosport, čtyřkolka, motorky 

Co plánuji do budoucna: vyhrát Dakar 

Nejlepší vzpomínka ze školy: všechny 

Motto: Svět patří těm, co se neposerou.  

Jako malý jsem chtěl být: ropný magnát 

Životní sen: vyhrát Dakar a projet svět v trabantu 

Spolužáci o mně říkají: technik, rider; matikář 

Neobejdu se bez: čtyřkolky a motorky 

Nesnáším: blbé lidi 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: vše, co se dá jíst. 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: dostačující 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: nevím, na co se mám těšit 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: stavební rodinná 

firma to jistí 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jméno a příjmení: Martin Černý 

Přezdívka:  

Záliby: skauting, LARP,Manga, knihy, gamebook 

Co plánuji do budoucna: dodělat školu (y)  

Nejlepší vzpomínka ze školy: nedá se  vybrat ta 

nejlepší  

Motto: per aspera ad astra  

Jako malý jsem chtěl být: veterinář 

Životní sen: procestovat svět 

Spolužáci o mně říkají: mír a láska; hippies 

Neobejdu se bez: žvýkaček, knih 

Nesnáším: davy; lidi, kteří o sobě říkají, že jsou 

chytří; zbytečné kecy; když se někdo předvádí 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: krupicová kaše 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: nuda 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: nevím, co mám čekat, mám trochu strach 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: na Antarktidě 

budeš sledovat tah velryb a úbytek ledovců 

 

 

 

 

 

 
Jméno a příjmení: Vít Diviš 

Přezdívka:  Víťa 

Záliby: rybaření  

Co plánuji do budoucna: oprava, servis zbraní 

Nejlepší vzpomínka ze školy: lyžák 

Motto: žádné, ale vždycky se zvedni 

Jako malý jsem chtěl být: hasič 

Životní sen: mít vlastní obchod 

Spolužáci o mě říkají: Karate Kid 

Neobejdu se bez:  

Nesnáším:  

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: řízek 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: dobrý 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: moc 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: kurátor v muzeu u 

starých zbraní 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Jméno a příjmení: Zbyněk Diviš 

Přezdívka: Hyňa 

Záliby: hokej a motorky 

Co plánuji do budoucna: mít svoji firmu  

Nejlepší vzpomínka ze školy:  

Motto:  Nikdy to nezdávej 

Jako malý jsem chtěl být:  popelář  xD :D 

Životní sen: bydlet u moře 

Spolužáci o mně říkají: zábavný , Jawa 

50; Mustang 

Neobejdu se bez: srandy  

Nesnáším: učení :D 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: 
hranolky se sýrem 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku:  super 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky:  blbě  

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: budeš výborným 

řemeslníkem, vyhledávaným v celém okolí 

 

 

 
Jméno a příjmení: Vlastimil Dolejší 

Přezdívka: Vlasta 

Záliby: sport, počítač 

Co plánuji do budoucna: udělat maturitu 

Nejlepší vzpomínka ze školy: všechny moje 

vzpomínky ze školy jsou super, nelze si vybrat 

jenom jednu… 

Motto: život je skvělý, musíš ho jenom 

pochopit 
Jako malý jsem chtěl být: truhlář... 

Životní sen: být úspěšný, jak v práci, tak i v 

životě 

Spolužáci o mně říkají: kamarádský, týpek; šéf 

Neobejdu se bez: přátel 

Nesnáším: 
Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: smažený sýr + hranolky 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: dobrá 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: bude to něco nového, ale nejradši bych zůstal na 

základce.. 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let?: v rodinném 

podniku s tátou 

 

 

 

 

 



Jméno a příjmení: Martin Kalina 

Přezdívka: Kali /Kalič 

Záliby: tenis, tenis a zase tenis 

Co plánuji do budoucna: trenérská kariéra  

Nejlepší vzpomínka ze školy: Mažoreťáci 

z devátých ročníků při olympiádě mateřských 

školek. Spaní ve škole ve třetí třídě. 

Motto: sportem ku zdraví 

Jako malý jsem chtěl být: hasičem 

Životní sen: mít dobré zaměstnání, kde se mi 

bude dobře vydělávat a hlavně, aby mě práce 

bavila. 

Spolužáci o mně říkají: no prostě Kali, předseda 

družstva; Kalinin 

Neobejdu se bez: sportu / (tenis) 

Nesnáším: blbé lidi 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: nevím, 

všechno, co se dá sníst 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: no tak mohlo by to být i horší 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: docela dost, už vím, kdo se mnou bude ve třídě 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: výborný 

podnikatel a slušný 

 

 

 
Jméno a příjmení: Jan Marvan 

Přezdívka: Marvi 

Záliby: určitě sport, hlavně fotbal 

Co plánuji do budoucna. udělat maturitu a hrát fotbal 

Nejlepší vzpomínka ze školy: lyžák, zájezd do Anglie 

a určitě i výlety 

Motto: Dokud máma funí, zůstaneme u ní. :DD 

Jako malý jsem chtěl být: zemědělec 

Životní sen: profesionální fotbalista 

Spolužáci o mě říkají: Jimy, zvedni to….oujé; ušák 

Neobejdu se bez: míče a dobrých kamarádů 

Nesnáším: blbé kecy 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: smažáček a 

hranolky (zdravá strava musí být) 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: nuda 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Už se docela těším, ale nejradši bych zůstal 

s Vandalama a s naším suprovým třídním.  

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: určitě matematik 

prognostik 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Jméno a příjmení: Jan Miletič 

Přezdívka: Milda, Fialka =DDDD 

Záliby: fotbal, expení , sex, drogy, Rap 

Co plánuji do budoucna: být Jan Pinc 

Nejlepší vzpomínka ze školy:    

Motto:  Nevzdávej se, dokud dýcháš! 

Jako malý jsem chtěl být:  pornoherec =D 

Životní sen: dodělat základku =D 

Spolužáci o mně říkají: neříkají, pomlouvají; hopper; 

tepláky + kšiltovka 

Neobejdu se bez: cigarety, kamarádů, rodiny a školy 

Nesnáším: kuřáky a Natálii Buriánkovou <3  

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny:   

Ve školní jídelně je nějaké jídlo? :O 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku:  neznámá 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky:  Jo, tak doufám, že to bude v cajku, čeče 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: bourák, co má 

kupu dětí 

 

 

 

 

 
Jméno a příjmení: Jan Němeček 

Přezdívka: Němi 

Záliby: hraji tenis, florbal 

Co plánuji do budoucna. udělat maturitu a snad i vejšku 

Nejlepší vzpomínka ze školy: kámoši :DDDD 

Motto: Co neuděláš, nezkazíš. :D 

Jako malý jsem chtěl být: policista, lupič 

Životní sen: spokojeně žít :D 

Spolužáci o mně říkají: Tak na to bych se jich asi neptal..:D; 

super kámoš s prořízlou „držkou“; blázen level 35867; pizizubka 

Neobejdu se bez: kartáčku 

Nesnáším: když nemám kartáček a naštvané lidi :DD 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: ……UHO….´:D 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: OK  

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Docela i jo..:D  

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: ukecaný právník 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jméno a příjmení: Jan Pinc 

Přezdívka: Pinča/Zverky/Pincík 

Záliby: posilovna, zevling 

Co plánuji do budoucna. být slavný rapper 

Nejlepší vzpomínka ze školy: přes noc ve 

škole..xD 

Motto: Oko za oko a svět zůstane slepý. 

Jako malý jsem chtěl být: optimista 

Životní sen: vylézt na nějakou horu. 

Spolužáci o mně říkají: Bob Marley; Jamajka 

Neobejdu se bez: lidí 

Nesnáším: lháře 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: kyselé 

okurky 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku: průměr 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Znám jen jednoho, takže… 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: dobrý a šikovný 

truhlář pro sportovní zařízení 

 

 

 

 

 
 

Jméno a příjmení: Petr Prošek 

 

Přezdívka: Petrovič 

 

Spolužáci o mně říkají: tichý kliďas 

 

Otázka pro našeho třídního učitele:  

Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: 

 kontrolor potravin hygienické stanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jméno a příjmení: Zdeněk Pešička 

 

Přezdívka: Fena, Zdenda 

 

Spolužáci o mně říkají: klidný a hodný kluk 

 

Otázka pro našeho třídního učitele:  
Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: ekonom nebo bankovní úředník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jméno a příjmení: Tereza Brčáková 

Přezdívka: Brko, Terka   

Záliby: hraní na klavír, zpěv, kamarádi 

Co plánuji do budoucna: je toho spousta a strašně moc tajné  

Nejlepší vzpomínka ze školy: všechny byly strašně krásné, 

ale nejlepší asi výlety  a všelijaké průsery  

Motto: Žij tak, abys ničeho nelitoval, dělej jen to, co Tě baví 

a miluj, jak jen dokážeš   

Jako malý jsem chtěl být: princezna, květinářka, učitelka.. 

každý týden něco jiného :D 

Životní sen:  Vystudovat školu a potom se uvidí…založit si rodinu s tím koho mám ráda, být 

šťastná  

Spolužáci o mně říkají: nejkrásnější a navíc chytrá od přírody 

Neobejdu se bez:  rodiny, přátel, pejska a Honzíka!  

Nesnáším: neupřímné lidi a lidi, co mi lžou („nejlépe do očí“)  

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: no.. asi  halušky  

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: výborná  

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky:  Nechce se mi od stávajících spolužáků :/, ale život jde 

dál a budu tam mít i pár stávajících spolužáků  Doufám, že se se všema budu alespoň někdy 

vídat  

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let:  

nejspíše v bankovním sektoru 
 

 

 

 

 



Jméno a příjmení:  Lucie Doubková  

Přezdívka:  Lucka 

Záliby:  hudba, knížky, filmy, zpěv a můj pes 

Co plánuji do budoucna: Budoucnost je nejistá,  

takže plánovat stejně nemá smysl :D. 

Nejlepší  vzpomínka ze školy:  Je jich tolik, že jsou všechny 

ty nejlepší ... 

Motto:  Život je jako běh s rozvázanými tkaničkami,  

teď nebo později, stejně si jednou rozbiješ hubu. 

Jako malý jsem chtěl být:  Princeznou, prezidentkou, 

vojákem,cvičitelkou psů, kosmonautkou a veterinářkou ;) 

Životní sen: Procestovat celý svět a zazpívat si před vyprodaným sálem.  

Spolužáci o mně říkají:  hodná; mír všem, liliput 

Neobejdu se bez:  hudby a čokolády :) 

Nesnáším:  kokos!! :D 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny:  řízek :) 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku:  normální 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky:  Nejraději bych zastavila čas a zůstala ještě na 

základce.. Ale změna je život a musíme jít dál .. 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let:  

určitě učitelka u malých dětí 
 

 

 

 

 

 

 

 
Jméno a příjmení: Tereza Mullerová 

 

 

Přezdívka: Terka 

 

 

Spolužáci o mně říkají: Kvasimódo; blonďatý trol; střelená 

 

Otázka pro našeho třídního učitele:  

Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: kosmetická firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jméno a příjmení: Natálie Buriánková 

Přezdívka:  Natka  

Záliby: jízda na koni, zpěv, házená, fotografování 

Co plánuji do budoucna: No být prezident a miliardář, 

znáte to  

Nejlepší vzpomínka ze školy: Všechny vzpomínky jsou 

nejlepší, ale asi lyžák  

Motto: Nedej na první pohled, podívej se podruhé! 

Jako malý jsem chtěl být: Jako skoro každá holka :D 

Princezna  

Životní sen: milující manžel, 2 děti , velká farma plná 

koní  

Spolužáci o mně říkají: krásná; hodná 

Neobejdu se bez: foťáku v ruce, koní a nejlepších přátel  

Nesnáším: ČOČKU! 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: řízek s hranolkami  

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: výborná :D 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Těším se hrozně moc  S pár spolužáky se už znám a 

ráda poznávám nové lidi a prostředí  

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: chov a trénování 

vlastních koní 

 

 

 

 

 

 
Jméno a příjmení: Anna Trojáčková 

Přezdívka: Áňa 

Záliby: jízda na koni, zvířata  

Co plánuji do budoucna: dodělat školu a být 

milionář 

Nejlepší vzpomínka ze školy: všechny jsou 

nejlepší  

Motto: Je lepší být nenáviděn pro to, co jsi, 

než být milován pro to, co nejsi! 

Jako malý jsem chtěl být: krasobruslařka  

Životní sen: dodělat základku :D :D :D 

Spolužáci o mně říkají: milá a hodná Anča 

Neobejdu se bez: přátel, rodiny 

Nesnáším: pavouky! 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: smažák a řízek 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: výborná :D 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: moc se těším  

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: v kanceláři 

zemědělského družstva honí dělníky do práce 

 

 



 

 

 
Jméno a příjmení: Petra Vostřáková 

Přezdívka: Peťa 

Záliby:  

Co plánuji do budoucna: ...milionářka:))) 

Nejlepší vzpomínka ze školy: všechno kromě učení 

Motto:  

Jako malý jsem chtěl být: zvěrolékař 

Životní sen:  

Spolužáci o mně říkají: srandovní; zabiják; Máca 

Neobejdu se bez:  
Nesnáším: namyšlené lidi 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny:  
Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: výborná! 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky:  

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: navrhuje kuchyně 

pro klienty firmy 

 

 

 

 

 

 

Naše redakce se s vámi loučí tímto 

závěrečným číslem a doufáme, že tyto 

školní listy budou i nadále pokračovat na 

naší škole. 

 


