
 

 

            

 

      

      

    Jak vypadají profily 9.A            
Dozvíte se po otočení listu  …  



1. Jméno a příjmení: Filip Kolařík 

2. Přezdívka: Filo 

3. Oblíbená záliba: Ryby, kytara 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Řízek 

5. Kam jdeme na školu: Zemědělská škola Písek-ekologie a životní 

    prostředí 

6. Oblíbený učitel: Lenka Soldátová 

7. Oblíbený předmět: Dějepis, tělák 

8. Životní motto: Nevzdávej se po prvním nezdaru 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Lyžák 

10. Zlozvyk: Kousání rtu a mračení obočí při soustředění 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Není. 9 let vzorný  :-) 

12. Co si o nás myslí spolužáci: super kamarád, tvrdohlavý, 

společenský, rybář, náladový, pohodový, skvělý, jako brácha, 

inteligentní osoba, poradí a pomůže, hodný, vtipný, Jakub Vágner  

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: vyhledávaný ekolog a ochránce všech živých tvorů na planetě, 

svoji profesi spojí  s cestováním po světě za lovem  unikátních ryb 

 

1. Jméno a příjmení: Petr Pilnáček 

2. Přezdívka: Pilo 

3. Oblíbená záliba: PC, lukostřelba 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: Střední škola spojů a informatiky 

6. Oblíbený učitel: Jaroslav Mareš 

7. Oblíbený předmět: přestávka 

8. Životní motto: Není čas ztrácet čas 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. ročník 

10. Zlozvyk: kousání nehtů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Neplní domácí 

úkoly 

12. Co si o nás myslí spolužáci: dobrý angličtinář, je s ním 

sranda, PC gamer, komik, srandista, milý, ochotný, 

spolehlivý, vtipálek 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: výborný odborník v elektronice, vlastnící svoji malou firmu, 

občas bude pracovat v cizině, zejména v Anglii 



1. Jméno a příjmení: Jiří Podojil 

2. Přezdívka: Podo 

3. Oblíbená záliba: CSKO, florbal 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízky 

5. Kam jdeme na školu: SOU a SOŠ Písek 

6. Oblíbený učitel: Miloš Haluška 

7. Oblíbený předmět: tělák 

8. Životní motto:  Nech odejít to, co už je pryč, a najdi to, 

co tě opět udělá šťastným 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: lyžák, Anglie, 9. třída 

10. Zlozvyk: Nedělám domácí úkoly 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Hraje si na 

mobilním telefonu 

12. Co si o nás myslí spolužáci: sportovec, CS-GO gamer, je s ním sranda, super kamarád, upřímný, 

milý, výborná matika a čeština jakbysmet   

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: velmi šikovný tesař žádaný ve svém okolí, bude úspěšně 

provozovat svoji rodinnou firmu v domku na vesnici 

1. Jméno a příjmení: Jakub Prokop 

2. Přezdívka: Kuba 

3. Oblíbená záliba: Florbal, ryby, baskytara, kytara, kapela a 

kamarádi 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: vše 

5. Kam jdeme na školu: Střední zdravotnická škola Tábor, obor 

Zdravotnický asistent 

6. Oblíbený učitel: Lenka Soldátová, Ludmila Meuerová 

7. Oblíbený předmět: matika, TV, chemie 

8. Životní motto: Když to nejde, zaber ještě víc 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: pochoďák do Zbelítova (k 

rybníku) 

10. Zlozvyk: kousání rtů a pletení se do věcí ostatních 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: jediná a 

nepublikovatelná 

12. Co si o nás myslí spolužáci: tvrdohlavý, vtipný, dobrosrdečný, upřímný, předseda, laskavý, jede 

klasiku, milý, skvělý kamarád, vždy pomůže 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: obětavý lékař na „záchrance“,  nebo psycholog, který bude 

pomáhat lidem v nemocnici po těžkých zraněních s návratem do běžného života  



1. Jméno a příjmení: Martin Smrt 

2. Přezdívka: Dr. Smrt 

3. Oblíbená záliba: hraní na PC 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek, smažený sýr 

5. Kam jdeme na školu: Střední škola spojů a informatiky 

6. Oblíbený učitel: Lenka Soldátová (a vlastně všichni učitelé) 

7. Oblíbený předmět: přestávka, angličtina 

8. Životní motto: Snaž se a nejspíš se ti to povede. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. ročník 

10. Zlozvyk: kousání nehtů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Neplní domácí úkoly 

12. Co si o nás myslí spolužáci: expert na počítače, počítačový 

maniak, občas trochu blázen, žije ve svém světě, dá se s ním vést 

inteligentní rozhovor, milý, vtipný, klidný, budoucí Einstein 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: uznávaný programátor 

počítačových softwarů, spolupracovník v anglické firmě 

 

1. Jméno a příjmení: Dominik Tahy 

2. Přezdívka: Tahyšák 

3. Oblíbená záliba: noční chození po městě s kamarády 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: čína s nudlemi 

5. Kam jdeme na školu: COP centrum odborné přípravy 

6. Oblíbený učitel: p. Machartová, p. Soldátová 

7. Oblíbený předmět: angličtina 

8. Životní motto: : Kdyby Tvůj mozek byl z čokolády, zaplnil by 

sotva jednu lentilku! 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2015-2016/, lyžák 

10. Zlozvyk: otravovat 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Neplní zadané úkoly, 

plive po spolužácích papírky. (vše, co jsem měl zadané, jsem 

udělal) 

12. Co si o nás myslí spolužáci: upřímný; myslí si, co chce; džus 

drzý; chytrý, ale líný; chytřejší, než se zdá; nevypočitatelný; 

zábavný; ochotný pomoci; vzručný (Pozn. red.: zřejmě bylo 

myšleno zručný ); Zidan  

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: žádaný opravář a seřizovač pracovních strojů, doma bude mít 

dobře vybavenou dílničku, kde bude kamarádům opravovat auta a motorky  



1. Jméno a příjmení: Jiří Tůma 

2. Přezdívka: Vlasatej 

3. Oblíbená záliba: hra na kytaru a bicí, florbal 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: čína s nudlemi 

5. Kam jdeme na školu: Střední  škola cestovního ruchu 

6. Oblíbený učitel: p. Machartová, Soldátová 

7. Oblíbený předmět: zeměpis 

8. Životní motto: Žij a nech žít. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: lyžák, Anglie, 9. třída 

10. Zlozvyk: mám vždy poslední  slovo 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: : Hraje si s 

mobilním telefonem, napomenutí  nedbá. (Brůžková) 

12. Co si o nás myslí spolužáci: vtipný, neslušný slušňák, 

kulturní vložka, nadaný, metalista, skvělý kamarád, Zidan 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: tlumočník zahraniční společnosti, příležitostný překladatel 

z anglického a německého jazyka, v soukromí bubeník a kytarista v rockové české skupině 

 

 

1. Jméno a příjmení: Tomáš Veselý 

2. Přezdívka: Vesly 

3. Oblíbená záliba: motorky 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: čína s nudlemi 

5. Kam jdeme na školu: SOU a SOŠ Písek 

6. Oblíbený učitel: Miloš Haluška 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Život je strach a dlouhá cesta do temna 

Života. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 8. třída - Anglie 

10. Zlozvyk: lenost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: hraje si s 

telefonem 

12. Co si o nás myslí spolužáci: Zidan, dina, laskavý, dobrý kamarád, hodný, vtipný, pomůže 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: založí si s kamarády firmu na práci se dřevem a budou pracovat 

na stavbách v Čechách i zahraničí. 

  



1. Jméno a příjmení: Andrea Bernatíková 

2. Přezdívka: Babiš 

3. Oblíbená záliba: sportování 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne a boloňské 

špagety, ale chutná mi téměř vše 

5. Kam jdeme na školu: Střední zdravotnická škola Písek 

6. Oblíbený učitel: Lenka Soldátová, Jitka Haškovcová 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Nejlepší školní rok/zážitek: Celých 9 let je jeden velký 

zážitek 

9. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: nemám 

10. Co si o nás myslí spolužáci: dobračka, není namyšlená, 

největší dýně na světě, je s ní sranda, jediná normální, 

nejlepší člověk♥, dobrá kamarádka, ochotná, milá, 

přátelská, ona není žádný fanatik 

11. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: milá, pečlivá zdravotní sestřička, bude pomáhat snižovat utrpení  

ostatních péčí, vlídným slovem i pohlazením 

 

1. Jméno a příjmení: Nikola Forejtová 

2. Přezdívka: Nikča, Fory 

3. Oblíbená záliba: tancování ♥ 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: pizza 

5. Kam jdeme na školu: SOU a SOŠ Písek 

6. Oblíbený učitel: Lenka Soldátová, Zdeňka 

Machartová, Lenka Dvořáková, Karolína Mitísková 

7. Oblíbený předmět: zeměpis, přírodopis, dějepis 

8. Životní motto: Až na konci poznáš, jak si měl začít. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 8. třída 

10. Zlozvyk: hraní na mobilu 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Jezdí židlí se 

spolužačkou po třídě, ničí povrch nové podlahy. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: upřímná až drzá, výbušná, náladová, milá, dokáže vyslechnout, umí 

poradit, vždy pomůže, přátelská 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitelka útulné cukrárny na menším městě, pečení slavnostních  

dortů podle vlastních receptur, v soukromí stálá členka tanečního souboru 

  



1. Jméno a příjmení: Tereza Hrubá 

2. Přezdívka: Možná mi někdo nějak říká, je mi to jedno… O:) 

3. Oblíbená záliba: Muzika, kino, ekologie, zajímání se o 

návykové látky, tanec, psaní, zvířata, čtení..Je toho dost.. O:D 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Školní jídelnu nenavštěvuji 

5. Kam jdeme na školu: Církevní střední zdravotnická škola 

Jana Pavla II., Praha2 

6. Oblíbený učitel: S žádným z učitelů nesympatizuji. 

7. Oblíbený předmět: Český jazyk, dějepis, občanská výchova, 

zeměpis. 

8. Životní motto: „Podivné je vždy krásné, dokonce jen 

podivné je krásné.“ – Christian Morgenstern 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 8. třída (2015) – školní výlet do 

Třeboně. ♥ 

10. Zlozvyk: Nervózní podupávání si, vnucování svých názorů a teorií ostatním. 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: „Po zvonění na hodinu se bezdůvodně zdržuje na chodbě.“ - 6. třída 

(Bezdůvodně to jistě nebylo). 

12. Co si o nás myslí spolužáci: pohodová, chytrá, upřímná, má svůj svět, milá, dobrá kamarádka, vždy pomůže, 

netrpělivá, dá člověku spoustu věcí do života 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: pracovnice v charitativní organizaci s drogově závislými, specializující se 

na prevenci mladistvých. Ve volném čase spisovatelka krátkých povídek a fejetonů. 

1. Jméno a příjmení: Eliška Jedličková 

2. Přezdívka: Jedli 

3. Oblíbená záliba: Tanec, hra na klavír, poslouchání hudby, lyžování, 

snowbordění, naštvávání Elišky Reindlové…                                

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne, špagety s tu(č)ňákem 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Lenka Soldátová 

7. Oblíbený předmět: angličtina, dějepis 

8. Životní motto: „Nezávisle na tom, jak se cítíš, vstaň, obleč se a jdi za svým 

snem.“ 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: lyžák, Anglie, 9. A 

10. Zlozvyk: tancování v nejnevhodnějších chvílích 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: V deníku žádnou nemám. Z druhé 

třídy mám jednu poznámku  - PS:  Mohla  za to Reindlová:DD 

12. Co si o nás myslí spolužáci: skvělá tanečnice, inteligentní, hodná, snaží se, 

takový koumák, moc chytrá, superúžasná Ell, počítá se stereotypem, přemýšlí 

realisticky, vždy pomůže, milá 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: vynikající lékařka na specializovaném 

oddělení v nemocnici, milá, ochotná pomoci slovem i odbornou radou. Své náročné povolání bude kompenzovat 

tancem a zájmem o divadelní umění. 



1. Jméno a příjmení: Karolína Lapáčková 

2. Přezdívka: Lapi 

3. Oblíbená záliba: hudba a TV 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: jogurtové knedlíčky 

5. Kam jdeme na školu: VOŠ a střední zemědělská škola, 

Tábor 

6. Oblíbený učitel: Soldátová, Mitísková 

7. Oblíbený předmět: tělocvik, dějepis 

8. Životní motto: Nikdy neříkej nikdy 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. třída 

10. Zlozvyk: prokřupávání kloubů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Hraje si na mobilu a na upozornění nedbá 

12. Co si o nás myslí spolužáci: ukecaná, hodně se vystavuje, milá a upřímná, vyslechne a poradí ve 

všem Blažena, vtipálek, úžasná kamarádka, hodná, ochotná pomoci  

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: šikovná sekretářka ve státní správě (oddělení agropodnikání), 

příležitostná fotomodelka a manekýna předních oděvních a kosmetických  firem 

 

1. Jméno a příjmení: Kristýna Moserová 

2. Přezdívka: Dýně, Kikina, Janička Demeterová 

3. Oblíbená záliba: badminton, LOLko 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: ------- 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Jitka Haškovcová 

7. Oblíbený předmět: angličtina, němčina 

8. Životní motto: Live, travel, adventure, bless and 

don‘t  be sorry. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. třída (do rohu !) 

10. Zlozvyk: pořád něco melu :D 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Nemám – 

jsem slušná :D 

12. Co si o nás myslí spolužáci: ukecaná, superdrbna, sekretářka, nejskvělejší člověk, bláznivý retard, 

PRO – gamer, až moc výřečná, Janička Demeterová, ochotná, dýně – nejlepší kámoš, skvělý člověk, 

korba!  

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: – výtečná a pracovitá vedoucí ekonomického úseku velké 

zahraniční firmy nebo výřečná advokátka, pro své úspěchy velmi vyhledávaná 

 



1. Jméno a příjmení: Kateřina Pechačová 

2. Přezdívka: Káťa 

3. Oblíbená záliba: plavání, četba, akce s kamarády                       

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne, špagety 

5. Kam jdeme na školu: Střední zdravotnická škola Písek 

6. Oblíbený učitel: Soldátová, Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: český jazyk, zeměpis 

8. Životní motto: „Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, 

mohou přijít na to,jak daleko se dá jít.” (T. S. Eliot) 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 8 třída- pochoďák do 

Přeborova 

10. Zlozvyk: prokřupávání kloubů na ruce 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: nemám 

12. Co si o nás myslí spolužáci: moc hodná, v pohodě, upřímná, tichá, říká, co nemá, pesimista, 

jedinečná, ochotná, Eviku Miluna, bláznivá 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: zodpovědná sestřička v okresní nemocnici nebo sociální 

pracovnice a citlivá pečovatelka starých lidí v jejich domácnostech 

 

 

1. Jméno a příjmení: Michala Petráková 

2. Přezdívka: Míša 

3. Oblíbená záliba: poslouchám hudbu 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ a SOU Milevsko, obor 

kuchař 

6. Oblíbený učitel: Lenka Soldátová 

7. Oblíbený předmět: hudebka 

8. Životní motto: Nikdy to nevzdávej 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. A 

10. Zlozvyk: hraju si s vlasy 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: nemám 

12. Co si o nás myslí spolužáci: snaživá, tichá, uzavřená, hodná, počítá se vším, milá, přátelská 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: šikovná pomocnice v kuchyni v malé restauraci ve svém bydlišti 

 

  



1. Jméno a příjmení: Lucie Pilíková 

2. Přezdívka: Pucinka, Lůca 

3. Oblíbená záliba: tanec, zpěv, hudba, ježdění na 

koni, trávení volného času s kamarády 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne 

5. Kam jdeme na školu: Střední zdravotnická škola, 

Tábor 

6. Oblíbený učitel: Dvořáková, Mitísková 

7. Oblíbený předmět: tělocvik, občanka a někdy i zemák 

8. Životní motto: Život je boj... Tak se tady pozabíjejte a já bych s dovolením prošla. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Lyžák - 7. třída, 9. třída 

10. Zlozvyk: prokřupávání kloubů, kousání rtů, mobil 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Hraje si na mobilu a na upozornění nedbá. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: ukecaná, barbína, náladová, umíněná, urážlivá, skvělá tanečnice, 

hodná, zpěvačka 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: pečlivá vychovatelka a ošetřovatelka malých dětí v soukromých 

jeslích, zpěvačka v místní známé kapele a společné koncertování v kavárnách a hudebních klubech 

1. Jméno a příjmení: Eliška Reindlová 

2. Přezdívka: Rendy 

3. Oblíbená záliba: atletika 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne  

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Lenka Soldátová 

7. Oblíbený předmět: angličtina, přírodopis, dějepis 

8. Životní motto: Nemůžeš? Přidej! 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: celý druhý stupeň 

10. Zlozvyk: trhání si vlasů, křupání prstů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Jsem hodná žákyně, 

nemám poznámky. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: ráda pomáhá, hrozná spolubydlící, milá, dokáže si ze sebe udělat 

legraci, obětavá, žasne nade mnou (Pozn. red.: můžete hádat, o kom je řeč ), organizační typ, 

sportovec, přátelská, upřímná 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: fyzioterapeutka s vlastní soukromou praxí, členka doktorského 

týmu nějakého slavného sportovce (pravděpodobně atleta), organizátorka a trenérka atletiky malých 

dětí 



1. Jméno a příjmení: Renáta Robauschová 

2. Přezdívka: Renča, eRr, Křeček, Melounek 

3. Oblíbená záliba: Tanec ♥ 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Lenka Soldátová, Jitka Haškovcová 

7. Oblíbený předmět: český jazyk, chemie 

8. Životní motto: Někdo létá hlavou v oblacích a sní. Já raději 

stojím nohama na zemi a tančím ♥ 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Lyžák, Anglie, 9. třída 

10. Zlozvyk: Žvýkání, tancovat při každé příležitosti i při cestě 

na WC  

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Nemám, já jsem 

vzorná holka...  

12. Co si o nás myslí spolužáci: organizátorka, ukecaná, moc 

akční, milá, přirozený vůdce, šikovná, angažovaná, hodná, skvělá tanečnice 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: – vystudovaná dětská psycholožka, pomáhající s úsměvem 

dětem v nesnázích. Výborná tanečnice, která bude jako trenérka pohybem a tancem napravovat 

dětskou dušičku. 

1. Jméno a příjmení: Michaela Sakařová  

2. Přezdívka: Saki 

3. Oblíbená záliba: Čtení, sport, psychologie, řecká 

mytologie, zvířata,… 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Školní jídelnu 

nenavštěvuji. 

5. Kam jdeme na školu: SZS Praha oborů: 

Bezpečnostněprávní činnosti 

6. Oblíbený učitel: L. Soldátová 

7. Oblíbený předmět: Český jazyk, dějepis, tělocvik, 

chemie. 

8. Životní motto: Kolikrát se více dozvíte, když budete mlčet. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 8. třída (2015) – školní výlet do Třeboně. ♥  

10. Zlozvyk: čtení při hodině 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: žádný zápis nemám 

12. Co si o nás myslí spolužáci: sportovkyně, srandovní, upřímná, Pepa Nos!♥, bláznivá, vášnivá čtenářka 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: ve své policejní profesi se bude cítit jako ryba ve vodě buď jako 

členka vyšetřovacího sboru, nebo bude poskytovat právní ochranu svým kolegům 



1. Jméno a příjmení: Karolína Smrčinová  

2. Přezdívka: Smrčka 

3. Oblíbená záliba: Tanec, běh, poslech muziky, sledování 

Youtube 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ a SOU Písek 

6. Oblíbený učitel: Soldátová, Dvořáková, Mitísková 

7. Oblíbený předmět: čj, dějepis, zemák 

8. Životní motto: Když ti někdo život ničí, usměj se a vem ho 

tyčí. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Třeboň, Lipno, celá devítka.. 

 

10. Zlozvyk: Kousání rtu, mobil 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Po zvonění na 

hodinu se bezdůvodně zdržuje na chodbě. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: upřímná, náladová, vyslechne, pomůže, pesimista, milá, náladová, 

příjemný člověk, obětavá 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: velmi žádaná cukrářka ve svém okolí, spolumajitelka firmy na 

výrobu cukrovinek a lahůdek 

 

1. Jméno a příjmení: Michaela Třísková 

2. Přezdívka: Třísky, Jolanda 

3. Oblíbená záliba: Rybaření, psi, králíci 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Lasagne, pizza 

5. Kam jdeme na školu: Střední průmyslová škola 

strojní a stavební  Tábor 

6. Oblíbený učitel: Lenka Soldátová, Karolína 

Mitísková, Lenka Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: matematika 

8. Životní motto: Život je premiéra, repríza už nebude!!! 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 8. a 9. třída (hromada, do rohu) :D 

10. Zlozvyk: dělám všechno na poslední  chvíli :D 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: nemám 

12. Co si o nás myslí spolužáci: super tvrďák, korba , velká dýně :D, Eviku Miluna, zajímavý 

člověk, ochotná, skvělý přítel, humorná 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: projektantka nízkoenergetických rodinných domů a bytů, pro své 

skvělé nápady velmi vyhledávaná,  ve volném čase úspěšná rybářka 


