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Hokej 

Květen se nesl v hokejovém duchu, a proto si na úvod stručně povíme o jeho historii a 

pravidlech. Hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě (pravidla byla vytvořena v Montrealu v 

roce 1878), ale brzy se rozšířil i do Evropy (hlavně severní a střední) a později částečně i do 

Asie.  

Hra: 

Lední hokej se hraje na 3 třetiny po 20 minutách, celkem tedy 60 minut čistého času (tzn. čas 

se při přerušení zastavuje). Hraje se na hokejovém hřišti, kde nastoupí na lední plochu šest 

hráčů za každý tým, všichni hráči mají brusle a hokejky. Cílem hry je vstřelit více gólů než 

soupeř. 

Výsledky MS 2015: 

1. Kanada 

2. Rusko 

3. USA 

4. Česká republika 

 

„Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba náš něčemu naučí.“  

Morihei Ueshiba (http://citaty.kukulich.cz/temata/uspech-a-neuspech/5) 

 

(Simona Ševčíková,Táňa Ryantová, Lucie Hejhalová a Iveta Hanzlíková; 9. A) 

 

Exkurze žáků z 9. tříd 

Dne 26. května zavítaly deváté třídy do Lešetic, kde se nachází Památník Vojna a expozice 

věnovaná obětem komunismu. Žáci zde zhlédli film, jenž je uvedl do atmosféry 50. let 

minulého století, a poté si celý areál tábora prohlédli. Tábor je situovaný mezi bývalými 

uranovými šachtami a v letech 1949-1951 sloužil jako tábor nucených prací. Od roku 1961 

zde byli drženi političtí odpůrci komunistického režimu. Z Lešetic se obě deváté třídy 

přesunuly do Březových Hor, kde si nejdříve prošly Vodní štolu z dolu Vojtěch do dolu Anna. 

V dole Anna sfáraly výtahem do podzemí a prohlédly si historické důlní dílo, tzv. Wasserlauf 

– vodní patro. V cáchovně dolu Anna si na závěr vyzkoušely i jízdu důlním vláčkem 260 m 

dlouhou Prokopskou štolou a podívaly se do strojovny s parním těžním strojem. 



 

  



    

 

  



Profily 9. A 

U otázky „Jak mě vidí třídní učitel za 20 let“ paní učitelka Vošahlíková připsala, že 20 let je 

poměrně dlouhá doba a předpokládá, že všichni budou chtít být úspěšní v zaměstnání a 

spokojeni v osobním životě. Z toho důvodu vycházela ve svém zamyšlení z volby školy, na 

kterou se žáci přihlásili. 

1. Jméno a příjmení: Petr Hanzl 

2. Přezdívka: Peťa 

3. Oblíbená záliba: spánek a jídlo 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: buchtičky s 

krémem 

5. Kam jdeme na školu: Blatná 

6. Oblíbený učitel: Dvořka 

7. Oblíbený předmět: Tv 

8. Životní motto: není 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. 

10. Zlozvyk: klepavka a „nas*ávačka“ 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku:… 

12. Co si o nás myslí spolužáci: hyperaktivní, 

ale na něco i líný 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 

let: měl by se vyučit elektrikářem, a tak by 

mohl pracovat v nějaké firmě ve svém oboru 

 

1. Jméno a příjmení: Luboš Havel 

2. Přezdívka: Lubík 

3. Oblíbená záliba: posilka 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízky 

5. Kam jdeme na školu: Tábor 

6. Oblíbený učitel: Haluška 

7. Oblíbený předmět: Tv 

8. Životní motto: Nikdy to nevzdávej a 

posouvej hranice 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 6. třída  

10. Zlozvyk: křupání prstů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: rozbil okno 

12. Co si o nás myslí spolužáci: Kid malej, „Kiďák“, „praktický muž“, férový 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: po vyučení si ho za několik let 

dokážu představit jako majitele truhlářské firmy, bude možná zaměstnávat i dalšího 

pracovníka(y) a jelikož si myslím, že je manuálně zručný a pracovitý, o práci mít 

nouzi nebude 



1. Jméno a příjmení: Vojtěch Hejna 

2. Přezdívka: Hejnas 

3. Oblíbená záliba: posilování 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: vepřové na paprice 

5. Kam jdeme na školu: TRIVIS – Střední škola 

veřejnoprávní Vodňany 

6. Oblíbený učitel: 

7. Oblíbený předmět: Tělesná výchova 

8. Životní motto: 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 7. třída - lyžák 

10. Zlozvyk: prokřupávání prstů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

12. Co si o nás myslí spolužáci: vtipný žalud, pařmen 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: jako absolvent školy zaměřené na 

veřejnoprávní činnost se uplatní jako příslušník policie a práce bude zároveň i jeho 

koníčkem 

 

 

1. Jméno a příjmení: Daniel Nemec 

2. Přezdívka: Pachenko 2 

3. Oblíbená záliba: hraní her na počítači 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek a kaše 

5. Kam jdeme na školu: Střední škola spojů a 

informatiky 

6. Oblíbený učitel: Mareš 

7. Oblíbený předmět: matematika 

8. Životní motto: nemám žádné 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 8. Ročník – diskotéka 

ve velké tělocvičně 

10. Zlozvyk: hraní her na mobilu 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: třídní důtka 

12. Co si o nás myslí spolužáci: World of tanks mistr, spolehlivý kamarád, chytrý, 

snaživý, no žalud 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: po absolvování odborné školy strojní 

a stavební by mohl pracovat v nějakém podniku a dosáhnout i významnějšího 

postavení, pokud ho práce bude bavit, projeví se jako příjemný a spolehlivý pracovník  

  



1. Jméno a příjmení: Dominik Peterka 

2. Přezdívka: Pety 

3. Oblíbená záliba: sport celkově, počítač 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety a 

palačinky 

5. Kam jdeme na školu: 

6. Oblíbený učitel: Machartová, Mitísková, 

Haluška 

7. Oblíbený předmět: Matematika a tělocvik 

8. Životní motto: Jít si za svým snem 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2014/2015 

10. Zlozvyk: flákání 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Kopl spolužáka do obličeje 

12. Co si o nás myslí spolužáci: simulant, 

chytrý chlapec, tanečník 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: bude pravděpodobně zaměstnancem 

firmy s technickým zaměřením a bude se podílet svými nápady na jejím rozvoji 

 

 

1. Jméno a příjmení: Tomáš Pfeifer 

2. Přezdívka: Tomek 

3. Oblíbená záliba: počítač 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: vídeňské párky 

5. Kam jdeme na školu: opravář zemědělských strojů 

6. Oblíbený učitel: Haluška 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: zastav a nepřežiješ 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2006 – nástup do školy 

10. Zlozvyk: nevím 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: naznačuje 

erekci 

12. Co si o nás myslí spolužáci: líný, nevychovaný, 

chytrý, ale neumí toho využít, bordelář 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: 

vyučí se sice v oboru instalatér-topenář, ale nejsem si 

jista, že tuto profesi bude vykonávat, cesta hledání 

toho správného zaměstnání bude možná delší, 

vyzkouší si asi různá zaměstnání doma i v zahraničí 

 



1. Jméno a příjmení: Michal Podliska 

2. Přezdívka: Podla 

3. Oblíbená záliba: sport 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: pizza 

5. Kam jdeme na školu: TRIVIS 

6. Oblíbený učitel: pan učitel Haluška 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: letošek 

10. Zlozvyk: 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: V 

poslední době se Michalovo chování zhoršilo, 

drobnými schválnostmi znepříjemňuje život 

spolužáků. Dnes v průběhu hodiny vzal Tomášovi 

batoh a snažil se jej poslat pryč po třídě. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: vtipný, frajer, tichý 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: 

obdobně jako jeho kamarád Vojta bude pracovat u 

policie a i jemu se stane práce koníčkem 

 

 

1. Jméno a příjmení: Filip Procházka 

2. Přezdívka: Prochy 

3. Oblíbená záliba: jídlo, spaní, co jiného? 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: rýžová 

kaše, víc vody než všeho 

5. Kam jdeme na školu: gymnázium 

6. Oblíbený učitel: p. u. Šindelářová 

7. Oblíbený předmět: tělocvik, dějepis, 

občanka  

8. Životní motto: Podívej se na hvězdy. Ještě 

pořád si myslíš, že jsi sám? 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. třída  

10. Zlozvyk: spaní při hodině 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Na 

napomenutí vyučující reaguje slovy  „Co kecáte“ 

12. Co si o nás myslí spolužáci: je super, wot noob, dobrý na trávení volného času, kokos, 

chytrý, ale líný, hodný, kamarádský, týpek  

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: jelikož jde studovat gymnázium, je 

otázkou, čím se bude za 20 let zabývat, mohl by vystudovat vysokou školu 

technického zaměření a uplatnit se v nějakém podniku a být schopným pracovníkem 

s dobrými nápady  



1. Jméno a příjmení: Vašek Stehlík (Vasek Stehlik) 

2. Přezdívka: Stehno 

3. Oblíbená záliba: PC, airsoft 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: svíčková 

5. Kam jdeme na školu: opravář zemědělských strojů 

6. Oblíbený učitel: Haluška  

7. Oblíbený předmět: Tv 

8. Životní motto: práce 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 

10. Zlozvyk: 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

12. Co si o nás myslí spolužáci: iluminát, zručný, náš Stehno 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: dokážu si ho 

představit jako zručného opraváře zemědělských strojů, možná 

bude vlastnit i svůj traktor a v době žní nebude mít o práci nouzi 

 

 

 

 

1. Jméno a příjmení: Martin Velek 

2. Přezdívka: Velda 

3. Oblíbená záliba: muzika 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety 

5. Kam jdeme na školu: SPŠ a VOŠ Písek 

6. Oblíbený učitel: Mareš (fyzika) 

7. Oblíbený předmět: výtvarka 

8. Životní motto: Bojovník není ten, co jen 

vyhrával, ale ten, co stokrát prohrál, ale 

stokrát to nevzdal. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2014 - výlet do 

Terezína a Lidic 

10. Zlozvyk: občasné kousání nehtů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: pozvánka pro rodiče do školy k projednání 

mého chování 

12. Co si o nás myslí spolužáci: upřímný, náladový, ale fajn, dobrý kámoš, 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: vzhledem ke vzdělání technického 

směru bude pracovat v nějakém podniku s elektrotechnickým zaměřením 

 

  



1. Jméno a příjmení: Štěpán Větrovec 

2. Přezdívka: Já žádnou nepoužívám, občas mi někdo řekne 

"Větráku" 

3. Oblíbená záliba: Když to řeknu krátce, tak mě zajímají počítače 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Ani nevím, kdy byl naposled, ale 

chutnal mi smažený sýr a hranolky 

5. Kam jdeme na školu: Jdu na SPŠE Ječnou do Prahy 

6. Oblíbený učitel: Nejsem si jistý, každý učitel(ka) je dobrý na 

něco jiného 

7. Oblíbený předmět: Baví mě matematika a angličtina, zajímavá 

bývá i fyzika. Opět si z nich nevyberu. 

8. Životní motto: Neřídím se mottem, ale plánem a cílem, kterého 

chci dosáhnout. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Každý rok to bylo lepší a lepší, 

nejzábavnější je asi 9. třída 

10. Zlozvyk: Když jsem zamyšlený, znuděný nebo ve stresu, tak si loupu nehty nebo kůži 

okolo nich. Není to tak znát. Dělal jsem to i ve chvíli, kdy jsem psal tuhle větu. 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Žádnou nejhorší nemám, vlastně mám nejspíš 

jenom jeden typ poznámek a to je nesmazaná tabule. Tu mám několikrát, je to taková 

klasika... 

12. Co si o nás myslí spolužáci: wot amatér, wot genius, chytrý, hodný, genius, 

kamarádský, Einstein, rád pomůže 

Štěpánův vlastní názor: Když jsme dělali něco jako průzkum o Pracovní výchově, 

většina mi tam napsala "chytrý". Nemám tušení, proč si lidi spojují známky a 

"chytrost". Samotné známky podle mě nic nedokazují. 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: v životě nenechá nic náhodě a svou 

cílevědomostí dosáhne maximálního úspěchu v zaměstnání, aby mu práce přinesla 

radost a ostatním prospěch, dovedu si ho představit v pozici vědce nebo vynálezce 

 

1. Jméno a příjmení: Iveta Hanzlíková 

2. Přezdívka: Iveta 

3. Oblíbená záliba: muzika 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: 

smažák a brambory 

5. Kam jdeme na školu: cukrář Tábor 

6. Oblíbený učitel: Dvořáková Lenka 

7. Oblíbený předmět: občanka, dějepis 

8. Životní motto: Život je boj, ale 

stojí za to. Tak si ho užívej naplno. 

Nikdy totiž nevíš, kdy skončí. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 1. třída  

10. Zlozvyk: okusování nehtů 



11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: házení houby po třídě 

12. Co si o nás myslí spolužáci: kamarádská, tichá 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: je ochotná a pracovitá, a tak za 20 let 

bude šikovnou cukrářkou, která dělá práci s radostí 

 

 

1. Jméno a příjmení: Lucie Hejhalová 

2. Přezdívka: Vepřo 

3. Oblíbená záliba: filmy, zvířata 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: smažený sýr a brambory 

5. Kam jdeme na školu: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky Tábor     

6. Oblíbený učitel: Karolína Mitísková 

7. Oblíbený předmět: občanka 

8. Životní motto: Život je boj, ale stojí za to.  

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 7. třída 

10. Zlozvyk: nechávat všechno na poslední chvíli 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

12. Co si o nás myslí spolužáci: kamarádská, upřímná, spolehlivá, trpělivá, sympatická 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: bude pravděpodobně pracovat s lidmi 

(třeba domov s pečovatelskou službou) a svou práci bude vykonávat s obětavostí a 

láskou 

 

 

 

  



 

1. Jméno a příjmení: Barbora Malá 

2. Přezdívka: Blažena 

3. Oblíbená záliba: sport 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety po 

italsku 

5. Kam jdeme na školu: kuchař-číšník 

6. Oblíbený učitel: Paní učitelka Dvořáková  

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Všechno zlé je k něčemu 

dobré. Vždy s úsměvem. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: je jich víc  

10. Zlozvyk: být na mobilu  

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku:  

12. Co si o nás myslí spolužáci: blondýna, líná, vysmátá, vysoké sebevědomí 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: určitě by měla pracovat s lidmi mezi 

lidmi – je a bude vždy temperamentní a společenská, viděla bych ji v nějaké příjemné 

restauraci jako servírku 

 

 

 

1. Jméno a příjmení: Sandra Patkaňová 

2. Přezdívka: Sása 

3. Oblíbená záliba: ztrapňování Lindy Přibylové :D 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: nemám šajna 

(nechodím) 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ a SOU Písek 

6. Oblíbený učitel: Karolína Mitísková a Lenka Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: děják a zemák  

8. Životní motto: Co můžeš udělat dnes, nenechávej na 

zítra. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 8. třída 

10. Zlozvyk: žádný 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: žádná 

12. Co si o nás myslí spolužáci: kamarádská, občas vtipná, 

tichá 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: mohla by pracovat ve svém oboru 

jako kuchařka v restauraci 

  



 

1. Jméno a příjmení: Linda Přibylová 

2. Přezdívka: Pinda :D 

3. Oblíbená záliba: Flusání po kamarádech z důvodu rovnátek :D ;) 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: smažený sýr a brambory 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí 

6. Oblíbený učitel: Lenka Dvořáková, Karolína Mitísková 

7. Oblíbený předmět: Občanská výchova 

8. Životní motto: Forever alone;) :D 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2012-2013, protože jsem se sblížila s kamarádkami 

10. Zlozvyk: asi nemám 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: asi, že jsem neměla sešity 

12. Co si o nás myslí spolužáci: vtipná, kamarádská vyrovnaná (splachovací), hodně 

vysmátá 

Lindy vlastní názor: magorek :D 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: umím si ji představit na pozici 

sociální pracovnice, jelikož jí nechybí spolehlivost, obětavost a pochopení pro druhé, 

ale pokud si vybere práci v oboru, který vystuduje, bude třeba kontrolovat dodržování 

hygienických předpisů v potravinářství 

 

 

  



1. Jméno a příjmení: Táňa Ryantová 

2. Přezdívka: Emil 

3. Oblíbená záliba: sport 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lívance  

5. Kam jdeme na školu: gymnázium 

6. Oblíbený učitel: Vošahlíková, Šindelářová, 

Dvořáková, Mitísková 

7. Oblíbený předmět: tělesná výchova, výtvarná výchova 

8. Životní motto: Nejdříve se člověk učí chodit a mluvit, 

pak se jen učí sedět a držet hubu. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2015/čas s kamarády 

10. Zlozvyk: mobil, jídlo 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: O hodině je 

na mobilu. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: hyperaktivní, sportovně 

založená, kamarádská, bezva kamarádka, příjemná 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: po ukončení gymnázia půjde zřejmě 

studovat dál a jelikož má kladný vztah ke sportu, viděla bych ji jako fyzioterapeutku 

v nějakém sportovním středisku 

 

 

1. Jméno a příjmení: Simona Ševčíková 

2. Přezdívka: Sima 

3. Oblíbená záliba: sport, hudba 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: pizza 

5. Kam jdeme na školu: VOŠ Sociální a SPgŠ 

Pedagogická škola, Prachatice 

6. Oblíbený učitel: Šindelářová, Dvořáková, 

Vošahlíková 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Život není o tom, kolikrát padneš na 

hubu, ale o tom, kolikrát se dokážeš zvednout a jít 

dál. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2015 

10. Zlozvyk: mobil 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Neplní povinnosti služby. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: sympatická, kamarádská, tichá, milá, bezva kámoška 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: bude možná nejprve cestovat ve světě 

a po návratu pracovat jako vychovatelka (např. v dětském domově) 

  



 

1.  Jméno a příjmení: Nikola Váchová 

2. Přezdívka: Nikča 

3. Oblíbená záliba: běhání 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety po italsku 

5. Kam jdeme na školu: obchodní akademie – ekonomické 

lyceum (cestovní ruch) 

6. Oblíbený učitel: p. uč. Vošahlíková 

7. Oblíbený předmět: čeština, chemie, ruština 

8. Životní motto: Žádný cíl není tak daleko, aby na něj 

nedosáhla křídla tvých snů. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: celá devítka 

10. Zlozvyk: kousání nehtů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: mám jen jednu: 

„Žvaní s Bárou a Lubošem“ 

12. Co si o nás myslí spolužáci: chytrá, upřímná, spolehlivá, chytré děvče 

13. Co si o nás myslí tř.učitel/ Jak nás vidí za 20 let: viděla bych ji jako překladatelku ve 

firmě zahraničního obchodu, ale dokážu si ji představit i v pozici učitelky, jelikož je 

spolehlivá, rozhodná a dokáže rozumně reagovat v dané situaci 

 

Společné foto 9. A 

 


