
 

Školní listy 

1. ZŠ                     

TGM Milevsko 

 

 

Vše ze školy a 

 okolí 

 

31. 5. 2017 



SPOLEČNÉ FOTO TŘÍDY 9. A 

 
V pravém horním rohu třídní učitel Jaroslav Mareš  Fotka je z loňského 

školního roku, takže můžete vidět i 2 žáky, kteří již devátou třídu společně 

s našimi žáky neabsolvovali (Adam Kotrba, Dušan Šmolík) 

NÁSLEDUJÍ JEDNOTLIVÉ PROFILY 

 



1. Jméno a příjmení: Jindřich Hlavín  

2. Přezdívka: Heinrich 

3. Oblíbená záliba: provokování 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne 

5. Kam jdeme na školu: SOUe-Střední odborné 

učiliště elektrotechnické 

6. Oblíbený učitel: Jaroslav Mareš 

7. Oblíbený předmět: fyzika 

8. Životní motto: Sejdeme se na pracáku!! 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 6. třída 

10. Zlozvyk: lenost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Zpívá o hudební výchově 

12. Co si o nás myslí spolužáci: snaživý, 

hrozně hodný a šikovný, elektrikář, vtipný, 

zmatený 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitel úspěšné elektrikářské firmy, hodný člověk, otec početné 

rodiny 

 

 

1. Jméno a příjmení: Radim Jaroš  

2. Přezdívka: není 

3. Oblíbená záliba: není 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: kaše z prášku 

5. Kam jdeme na školu: Písek Komenskeho 

kuchař/číšník 

6. Oblíbený učitel: Machartová 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: není 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 6 

10. Zlozvyk: není 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

všechno 

12. Co si o nás myslí spolužáci: pohodář, 

nepříjemný, tichý, kuchaříček, všechno mu je jedno, protivný 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitel restaurace s vyhlášenou kuchyní / úspěšný kuchař na 

zaoceánských lodích 



1. Jméno a příjmení: Jan Kadeřábek  

2. Přezdívka: Kade 

3. Oblíbená záliba: vydělávání na ostatních  

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: SPŠ  VOŠ Písek/Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Machartová 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: I několik centimetrů může rozhodnout o 

výchozím postavení. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: šestá třída 

10. Zlozvyk: nevím 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: těch bylo 

12. Co si o nás myslí spolužáci: nejvíc v poho člověk, chytrý, stojí 

si za svým, dokáže se vymluvit úplně ze všeho, náladový, ale 

v poslední době fajn, výbušný, super, rozumný 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: výkonný počítačový expert, úspěšný politik, 3x ženatý 

 

 

1. Jméno a příjmení: Ondřej Polanecký 

2. Přezdívka: Polák, Auťák (autista) 

3. Oblíbená záliba: počítač 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: SPŠ Písek obor IT 

6. Oblíbený učitel: Mareš 

7. Oblíbený předmět: matematika, fyzika 

8. Životní motto: Co můžeš udělat dnes, udělej zítra a 

dnes máš opět volno. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: nevím 

10. Zlozvyk: zapomínání 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Opakovaně 

zapomíná pomůcky a domácí úkoly!!!!! 

12. Co si o nás myslí spolužáci: vtipálek, matematik, 

bordelář, namyšlenec, mamánek, super, karatista, 

podpantoflák, autista 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: významný 

vědecký pracovník, technik, inženýr, přezdívaný rychlá 

myšlenka 



1. Jméno a příjmení: Martin Sedlák  

2. Přezdívka: Márty 

3. Oblíbená záliba: florbal 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: Vyšší odborná škola, střední 

škola, Centrum odborné přípravy 

6. Oblíbený učitel: Machartová 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Škola není budoucnost. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 6 

10. Zlozvyk: není 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: všechno 

12. Co si o nás myslí spolužáci: zabiják, fajn, chytrý, 

ale líný, v pohodě, super, florbalista, namyšlený, drzý 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: lidmi velmi 

oblíbený a vyhledávaný odborník na všechno, zručný 

majitel firmy, věrný manžel Adély 

 

 

1. Jméno a příjmení: Matěj Slávek 

2. Přezdívka: Matýsek 

3. Oblíbená záliba: jízda na motorkách 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: těstoviny s tvarohem 

5. Kam jdeme na školu: Střední uměleckořemeslná 

Praha 

6. Oblíbený učitel: Jaroslav Mareš 

7. Oblíbený předmět: matematika 

8. Životní motto: Jaký si to uděláš, takový to máš. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 6. třída 

10. Zlozvyk: nošení čepice po škole 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: „Polil děti 

z prvního stupně vodou, ze třetího patra“ 

12. Co si o nás myslí spolužáci: pohodový člověk, vtipný, zábavný, krasavec, hodný, super, 

namyšlený, velké ego 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: vynikající a zručný truhlář, uznávaný svými výrobky i v 

zahraničí 



1. Jméno a příjmení: Monika Baštýřová 

2. Přezdívka: ----------------- 

3. Oblíbená záliba: tanec 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: 

lasagne 

5. Kam jdeme na školu: SPŠ Volyně - 

design interiérů 

6. Oblíbený učitel: p. uč. Jelínková 

7. Oblíbený předmět: angličtina 

8. Životní motto: Když něco nejde, 

nehledej nový cíl, ale novou cestu. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: lyžák 

10. Zlozvyk: nedochvilnost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: -------------------------- 

12. Co si o nás myslí spolužáci: chytrá, hodná, zručná, super, namyšlená, přetvařuje se 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: umělecká poradkyně, majitelka designové firmy v Anglii 

 

 

1. Jméno a příjmení: Nicole Farová 

2. Přezdívka: Gertrůda 

3. Oblíbená záliba: tanec 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne 

5. Kam jdeme na školu: Obchodní škola – 

Cestovní ruch 

6. Oblíbený učitel: Ilona Jelínková 

7. Oblíbený předmět: matematika 

8. Životní motto: Život je jako bonboniéra, 

nikdy nevíš, co ochutnáš! 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: šestá třída a dál 

10. Zlozvyk: --------------- 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Nenosí věci na vyučování 

12. Co si o nás myslí spolužáci: vtipná, „barbie“, egoistická, prdlá, super, sobecká, divná, „slečna 

dokonalá“ :-D, namyšlená 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitelka penzionu na Kanárských ostrovech, výborná turistická 

agentka 



1. Jméno a příjmení: Anna Kovandová  

2. Přezdívka: Ančovička 

3. Oblíbená záliba: skládání z papíru (hlavně o hodině) 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: krupicová kaše 

5. Kam jdeme na školu: SZŠ Tábor 

6. Oblíbený učitel: Šimečková, Schorníková, Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: přestávka a možná trochu ájina 

8. Životní motto: Pamatuj, že každá hodina má jen 60 

minut. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: to bude konec devítky :-D 

10. Zlozvyk: Ignorování určitého typu učitelů :D 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: od paní 

učitelky Meuerové - neplní povinnosti služby 

12. Co si o nás myslí spolužáci: tichá, blázen, obětavá, neprůbojná, pobožná, super, nevychovaná, 

věřící, stojí si za svým, drzá, egoistická 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: vrchní zdravotní sestra na interně v Praze, později záchranářka 

ve vrtulníku horské služby 

 

 

1. Jméno a příjmení: Denisa Krupková 

2. Přezdívka: -------------------- 

3. Oblíbená záliba: poslouchání hudby, trávení času s kamarády 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: boloňské špagety 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ a SOU Třeboň, obor: cestovní ruch 

6. Oblíbený učitel: p. uč. Jelínková 

7. Oblíbený předmět: AJ, ČJ, NJ 

8. Životní motto: I pád na držku je pohyb vpřed. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. třída 

10. Zlozvyk: dělám všechno na poslední chvíli 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: není, jsem zkrátka anděl :-D 

12. Co si o nás myslí spolužáci: tichá, chytrá, vševědomá, nejlepší 

přechytralý člověk, spolehlivá, super, antimatematička, má velké 

sebevědomí, i když ji všichni považují za anděla 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: úspěšná absolventka literárních věd 

a lingvistiky na Oxfordu, budoucí spisovatelka 

  



1. Jméno a příjmení: Veronika Lhotová 

2. Přezdívka: Verča 

3. Oblíbená záliba: zpěv, poslouchání hudby, spaní 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne  

5. Kam jdeme na školu: Střední zdravotnická škola 

Tábor 

6. Oblíbený učitel: Jelínková, Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: hudebka, přírodopis 

8. Životní motto: Nemám svoje oblíbené motto  

9. Nejlepší školní rok/zážitek: hory a devátá třída 

10. Zlozvyk: kousání nehtů, velká a častá tréma 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Nemám  

12. Co si o nás myslí spolužáci: stresařka, vtipná, 

trošku blázen, svá, super, „béčačka“ 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: výborná zdravotní sestra, fyzioterapeutka, majitelka 

rehabilitačního centra 

 

1. Jméno a příjmení: Veronika Pincová 

2. Přezdívka: Veri 

3. Oblíbená záliba: hlídání dětí 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: nechodím do školní jídelny 

5. Kam jdeme na školu: Střední zdravotnická škola Tábor 

6. Oblíbený učitel: Šimečková, Schorníková, Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: AJ 

8. Životní motto: Chceš být ta osoba, co se směje a je šťastná. Jednou ale budeš. Možná ne zítra, 

možná ne pozítří, možná ne za měsíc. Ale jednou budeš tam, kde nikdo jiný před tebou. Budeš na 

vrcholu. Všichni si budou klást otázku: „Jak to udělala?“ A ty nebudeš znát odpověď. Ale odpověď je 

taková, že ke zdolání vrcholu je potřeba zdolat spoustu překážek. A ty jsi je všechny zdolal a nenechal 

ses zastrašit a teď jsi nahoře. Někdy spadneš dolů. Ale už nikdy nebudeš úplně na začátku. Jelikož tu 

nejhorší překážku jsi zvládl. A to je překonat sám sebe. Proto jdi si za svým cílem a nevzdávej se.  – 

moje vlastní motto 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2017 

10. Zlozvyk: příliš ukecaná 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: upozorňuji na výrazné zhoršení prospěchu i práce-

Kyriánová 



 

12. Co si o nás myslí spolužáci: kecalka, 

blázen, hlučná, upovídaná, drbna, 

nevychovaná, často otravná, neví, co se 

kdy hodí říkat a co ne, když se zrovna 

chová normálně, tak v pohodě, super, 

věřící, uječená, dětinská 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: 

vynikající zdravotní sestřička na dětském 

oddělení v nemocnici Písek, maminka 3 

dětí 

 

 

 

 

 

 

1. Jméno a příjmení: Klára Podojilová 

2. Přezdívka: Klarysa 

3. Oblíbená záliba: být venku s kamarády 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: nechodím 

do školní jídelny 

5. Kam jdeme na školu: Soběslav - 

rekondiční a sportovní masér 

6. Oblíbený učitel: paní učitelka Machartová 

7. Oblíbený předmět: angličtina 

8. Životní motto: Nikdy se nevzdávej. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. A, focení na 

tablo 

10. Zlozvyk: kousání nehtů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Nemám 

12. Co si o nás myslí spolužáci: magor, ničeho se nebojí, jde do všeho po hlavě, super, nespolehlivá, 

hodná, nechá se zmanipulovat ostatními 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: výborná lázeňská masérka v lázních Třeboň 

 

 



1. Jméno a příjmení: Nela Schorníková 

2. Přezdívka: --------------- 

3. Oblíbená záliba: malba 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne 

5. Kam jdeme na školu: Ekonomické lyceum Tábor 

6. Oblíbený učitel: Soldátová, Mareš 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Nekoukej se zpátky, tím směrem nejdeš. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Dušanův skok z okna 

10. Zlozvyk: lenost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: žádný 

nemám 

12. Co si o nás myslí spolužáci: „miss“, chytrá, ale líná 

občas, v pohodě, super, nevychovaná, „nejlepší přece!“ :-

D, namyšlená, náladová  

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitelka 

modelingové firmy, oděvní kostýmní výtvarnice pro 

divadelní scény 

 

1. Jméno a příjmení: Karolína Šedivá 

2. Přezdívka: Karča 

3. Oblíbená záliba: poslouchání hudby 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: rizoto aneb 

těstoviny s tvarohem 

5. Kam jdeme na školu: Střední škola řemeslná 

6. Oblíbený učitel: není 

7. Oblíbený předmět: dějepis 

8. Životní motto: Najít si dobrou práci 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2013 

10. Zlozvyk: ------------------ 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

poznámka za urážku učitele 

12. Co si o nás myslí spolužáci: stresařka, 

podceňuje se, drbna, super, výbušná, přetvařuje se, manipulativní 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: masérka v centru pro rehabilitaci sportovců, úspěšně vdaná za 

hokejistu 



1. Jméno a příjmení: Zuzana Veselá 

2. Přezdívka: Medúza 

3. Oblíbená záliba: fotografování, zpěv, hra na 

kytaru, sportovní střelba 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: šišky s mákem a 

lasagne 

5. Kam jdeme na školu: Lesnická škola Písek 

6. Oblíbený učitel: p. učitelka Jelínková 

7. Oblíbený předmět: přírodopis, hudebka a výtvarka 

8. Životní motto: Nekoukej na ostatní a jdi si za 

svým cílem. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: lyžařský výcvik 

v sedmé třídě 

10. Zlozvyk: upovídanost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Jsem hodná holčička, takže žádný nemám  :P 

12. Co si o nás myslí spolužáci: prostě VESELÁ, myslivec, drbna, ztřeštěná, vtipná, lesnice, super, 

věřící 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitelka a správkyně lesů, vod a stráně rozsáhlého panství 

Vůsí, reprezentantka ve sportovní střelbě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 


