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Seznam žáků z 9. B 
Alexa Jiří 

Dušek Daniel 

Fučík Daniel 

Hejl Martin 

Hrych Tomáš 

Hubáček Lukáš 

Kovář Tomáš 

Mareš Karel 

Pešička Daniel 

Suchan Jiří 

Křížová Petra 

Lipanská Anna 

Novotná Kristina 

Peterková Eliška 

Podojilová Nikola 

Suchanová Kateřina 

Šálková Klára 

Ševčíková Karolína 

Kužela David 

 



Profily  
Jméno a příjmení: Jiří Alexa   

Přezdívka: Alík, Lexa;D 

Co plánuji do budoucna: dodělat střední školu a 

odstěhovat se pryč 

Nejlepší vzpomínky ze školy: těch je:D 

Motto: životní pointu vidím jenom v ……..;D 

Jako malý jsem chtěl být: voják 

Životní sen: mít pořád báječný kamarády 

Spolužáci o mě říkají: fotbalista, kofoláček, milý 

Neobejdu se bez: kamarádů:P 

Nesnáším: nudu a namyšlené lidi :D 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: špagety:P 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku: klasa;)  

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: nejvíce se 

těším, že poznám nové lidi 

Otázka pro našeho třídního učitele:  

Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: grafik 

v reklamní agentuře, bude mít flexibilní pracovní dobu 

 

 

Jméno a příjmení:  Dušek Daniel  

Přezdívka:  Dušín                                 

Záliby: Házená, pes, hudba 

Co plánuji do budoucna: odstěhovat se do Prahy, 

mít rodinu  

Nejlepší vzpomínka ze školy: Je jich tolik, že je 

ani nespočítám :D. 

Motto: Život je hra, ale spoluhráče si vybíráš jen 

ty sám. 

Jako malý jsem chtěl být:  policista 

Životní sen: mít práci a rodinu 

Spolužáci o mně říkají: vtipálek, Bieber, milý, 

kamarádský, hodný  

Neobejdu se bez: kamarádů a smíchu :D. 

Nesnáším: pomluvy 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Lasagne 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku: I don´t know :D. 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Hodně :D. 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak 

konkrétní osobu vidí za 20 let: práce v oblasti 

prevence kriminality 



 

 

Jméno a příjmení: Daniel Fučík 

Přezdívka: Fůča, Dark                                 

Záliby: PC, hudba,DJ 

Co plánuji do budoucna: být známý Dj 

Nejlepší vzpomínka ze školy: pochoďák  

Jako malý jsem chtěl být: policajtem  

Životní sen: mít hodně peněz 

Spolužáci o mně říkají: DJ Stue, 

počítačový čaroděj, DJ Dark, milý 

Neobejdu se bez: hudby 

Nesnáším: matiku a učení 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: h 

Hranolky se smažákem  

Jak bys popsal jedním slovem svou 

školní docházku: horror 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: 

Bude to zajímavý a zábavný 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak 

konkrétní osobu vidí za 20 let: moderátor 

na volné noze, pravidelný pořad o vaření na internetu 

 

 

Jméno a příjmení:  Martin Hejl 

Přezdívka: Špejle  

Záliby: sport 

Co plánuji do budoucna.:  vystudovat SPŠ a 

pak vysokou školu 

Nejlepší vzpomínka ze školy: kamarádi, hory 

Motto: Nikdy to nevzdávej, vždy můžeš vyhrát 

Jako malý jsem chtěl být:  chtěl jsem hrát 

fotbal na vysoké úrovni 

Životní sen: mít šťastnou rodinu 

Spolužáci o mně říkají: chytrý, šikula, 

fotbalista, milý 

Neobejdu se bez:  kamarádů 

Nesnáším:  lenochy 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: lasagne 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku:  dobrá 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky:  těším 

se, ale zároveň se bojím 

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

řízení energetiky (př. technicko-ekonomické posouzení výměny ventilátorů elektráren)  

  



Jméno a příjmení: Tomáš Hrych 

Přezdívka: Hrýšek 

Co plánuji do budoucna: nevím, asi nic 

Nejlepší vzpomínka ze školy: třeba “zaseknutý 

výtah”, ale našlo by se jich víc 

Motto: Thrash ´Till Death  

Jako malý jsem chtěl být: zemědělec 

Životní sen: dodělat učňák :D, dostat se do Wackenu a 

Las Vegas 

Spolužáci o mně říkají: fotbalista, sparťan, vtipný, 

dopravní služba, v pohodě 

Neobejdu se bez: mé svačiny, metalu, žvýkaček a 

kšiltovky 

Nesnáším: komáry, Peltu 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: sladká jídla 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku: dobrá 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: jo 

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

technického zaměření, ve volném čase se také bude věnovat dětem v rybářském kroužku 

 

 

Jméno a příjmení: Lukáš Hubáček   

Přezdívka: Hubi 

Co plánuji do budoucna: grafik 

Nejlepší vzpomínka ze školy: na kamarády 

… :D 

Motto: Když se chce, všechno jde … 

Jako malý jsem chtěl být: hasičem :D 

Životní sen: Založit si firmu ….. 

Spolužáci o mně říkají: Ukecaný, ale jinak 

prý chytrý :D; hezoun 

Neobejdu se bez: Photoshopu a kamarádů 

Nesnáším: OLIVY a podrazáky!!!! 

Nejoblíbenější  jídlo ve školní jídelně: 

smažák s bramborama :D  

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku: Bláznivá !!!!!!! 

Jak se těšíte na SŠ a nové spolužáky: Tak na 

50% …  Nový kolektiv,  noví učitelé … a tak 

dál  , NO NEVÍM  

Otázka pro našeho třídního učitelé: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: koumák přes 

počítače, bude umět všechno to, co neumím pojmenovat 

 

 

 



 

Jméno a příjmení: Tomáš Kovář                                                          

Přezdívka: Kovi 

Co plánuji do budoucna: být úspěšný 

Nejlepší vzpomínky ze školy: je jich 

mnoho  

Motto:  Nikdy se nevzdávej!!!!!! 

Jako malý jsem chtěl být: hasič, 

policajt 

Životní sen: zahrát si za český národní 

tým ve fotbale 

Spolužáci o mně říkají: milý, sólista, 

holkař 

Neobejdu se bez: dobrých kamarádů 

Nesnáším: když mě někdo podrazí 

Nejoblíbenější jídlo ve škole: lasagne 

(lazaně :D ) 

Jak bych popsal svou školní 

docházku jedním slovem: vynikající  

Jak se těším na SŠ a spolužáky: moc ne, chtěl bych být s těmi, co jsem teď 

Otázka pro našeho třídní učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Kovář  Zručný, 

ochotný, pracovitý, nikdy nepoplete zakázku 
 

 

Jméno a příjmení: Karel Mareš 

Přezdívka: Kájík 

Co plánuji do budoucna: strojní inženýr 

Nejlepší vzpomínka ze školy: vše 

Motto: Nikdy neříkej nikdy 

Jako malý jsem chtěl být: agent 

Životní sen: být bohatý 

Spolužáci o mně říkají: srandista, milý, tichý, minecrafter 

Neobejdu se bez: PC 

Nesnáším: školu 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: rybí prsty 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: průměrná 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: trochu 

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

let: projektant…kdo ho zaměstná, rozhodně neprohloupí 

 

 

 



Jméno příjmení: Daniel Pešička 

Přezdívka:  Peša 

Co plánuji do budoucna: žít ze dne na 

den 

Nejlepší vzpomínka ze školy: je jich 

moc 

Jako malý jsem chtěl být: popelářem 

Spolužáci o mně říkají: skin, drsňák, 

poker - face 

Neobejdu se bez: kamarádů 

Záliby: ryby 

Nejoblíbenější jídlo ze školy:  nejím tu 

Jak bys popsal svou docházku: fajn 

Jak se těším na SŠ a nové spolužáky: 

jo, těším se 

Otázka pro našeho třídního učitele: 

Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: 

šikovný kovář, vedoucí skautského 

oddílu 

 

 

 

Jméno a příjmení: Jiří Suchan 

Přezdívka: Sugi, blesk 

Co plánuji do budoucna: Mít na střední škole metalovou 

kapelu a dokončit střední školu 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Např. popelářské auto ze 

stojanu  na mapy, ale existuje milion dalších 

Motto:Bagr 

Jako malý jsem chtěl být: hasič a rytíř :D 

 Životní sen: Být slavný baskytarista a kytarista a také hrát ve 

slavné kapele 

Spolužáci o mně říkají: kytarista, vtipný, milý, bagr, blesk 

Neobejdu se bez:metalu,el.kytary,baskytary,hraní v kapele 

Nesnáším:Hip-hop a matiku 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny:Sladká jídla a plněné 

masové knedlíky se zelím 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku:dobrý 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky:Celkem jo 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu 

vidí za 20 let: provozovatel malého hudebního klubu (každý 

pátek metal) 

 

  



Jméno a příjmení:  Anna Lipanská  

Přezdívka:  Anča 

Co plánuji do budoucna:  Naučit se na kytaru, 

vystudovat vysokou školu 

Nejlepší vzpomínka ze školy:  Přespání ve škole ve 

2. a 3. třídě 

Motto: Čím víc ve škole, tím míň doma 

Jako malá jsem chtěla být: Majitelkou parkurové 

stáje 

Životní sen: Super rodina, super manžel, práce, 

která mě baví – úspěch 

Spolužáci o mě říkají: Slušná, učenlivá, 

kamarádská, inteligentní, koňařka, zombie, šílí, 

když nestíhá písemky, upřímná 

Neobejdu se bez: Notebooku, kamarádů, rodiny, 

srandy 

Nesnáším: Hloupé kecy, stres, těžké písemky, křen, 

rajskou, škubánky 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Krupicová 

kaše 

Jak bys popsala jedním slovem svou školní 

docházku: Nuda 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Na něco se 

těším dost a na něco ne 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak 

konkrétní osobu vidí za 20 let: bude se podílet na přípravě léčiv, nebo bude pracovat 

v klinické biochemické laboratoři 

 

 

Jméno a přímení: Kristina Novotná 

Přezdívka: Týna 

Co plánuju do budoucna: vystudovat, mít rodinu 

Nejlepší vzpomínky ze školy: pochoďák, hory.. 

Jako malý sem chtěl být: Veterinářka 

Životní sen: Být šťastná  

Spolužáci o mně říkají: milá 

Neobejdu se bez: Kamarádů, jídla, rodiny, hudby... 

Nesnáším: lži, játra 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: krupicová kaše 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku:docela v pohodě 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: mám z toho 

docela strach:D 

Otázka pro našeho třídního učitele: 

Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: obchodní 

zástupkyně farmaceutické firmy 

 



Jméno a příjmení: Eliška Peterková 

Přezdívka: Teplouš  

Co plánují do budoucna: vystudovat školu 

Nejlepší vzpomínka ze školy: pochoďák, hory 

Motto: Mě může naštvat jen inteligent  

Jako malá jsem chtěla být: zpěvačka 

Životní sen: Být úspěšná, založit si rodinu 

Spolužáci o mně říkají: milá, veverka 

Neobejdu se bez: kamarádů, jídla, rodiny 

Nesnáším: lži a plevel!! 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: špagety, svíčková 

Jak bys popsala jedním slovem školní docházku: dobrá 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Moc 

Otázka pro našeho třídního učitele: 

Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: vychovatelka "teta" 

rodinné buňky v dětském domově 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Nikola Podojilová 

Přezdívka: Nikča 

Co plánují do budoucna: vystudovat školu 

Nejlepší vzpomínka ze školy: hory  

Motto: Ve dvou se to lépe táhne 

Jako malá jsem chtěla být: letuška 

Životní sen: Být úspěšná a založit rodinu 

Spolužáci o mně říkají: dobrá kamarádka, 

každodenně vysmátá, půjčuje mi učebnici, milá, 

hodná, v pohodě 

Neobejdu se bez: bez kamarádů, rodiny 

Nesnáším: pomluvy  

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: sýr 

Jak bys popsala jedním slovem školní 

docházku: dobrá 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Moc 

Otázka pro našeho třídního učitele:  

Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: sociální pracovnice odboru právní ochrany dětí 

 

  



Jméno a příjmení: Kateřina Suchanová  

Přezdívka: Káč 

Co plánuji do budoucna: vystudovat školu 

Nejlepší vzpomínka ze školy: pochoďák a spoustu 

dalších :) 

Motto: Kdo se bojí, nesmí do lesa 

Jako malá jsem chtěla být: herečka 

Životní sen: Být uspěšná a šťastná 

Spolužáci o mně říkají: hokejistka, hodná, milá  

Neobejdu se bez: kamarádů, rodiny 

Nesnáším: falešné lidi 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: rýže s 

masem 

Jak bys popsala jedním slovem školní docházku: 

dobrá :)  

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: mám trošku 

strach  

Otázka pro našeho třídního učitele: 

Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: usměvavá 

zdravotní sestřička dětského oddělení  

  

Jméno a příjmení: Klára Šálková 

Přezdívka: Ďábel 

Co plánuji do budoucna: dodělat maturitu :D 

Nejlepší vzpomínka ze školy: je jich víc 

Motto: Čím víc ve škole, tím míň doma 

Jako malá jsem chtěla být: zvěrolékařkou :D 

Životní sen: mít dobrou rodinu, manžela, ještě větší 

úspěchy, než jsou teď 

Spolužáci o mně říkají: furt se směje :D, milá  

Neobejdu se bez: koní, kamarádů, rodiny, mobilu :D 

Nesnáším: hloupé kecy, stres, těžké písemky, fazole :P 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: nechodím na 

obědy 

Jak bys popsala jedním slovem školní docházku: 

nuda  

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

dost a na něco ne  

Otázka pro našeho třídního učitele: 

Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: bude mít 

hospodářství, ovce, králíky, slepice, ale nejvíc koní 

 

  



Jméno a příjmení:  Karolína Ševčíková 

Přezdívka:  Karel…:P 

Co plánuji do budoucna:  Otevřít vlastní podnik  

Motto:  Kdo se bojí, nesmí do lesa :D 

Jako malá jsem chtěla být:  Malířkou… 

Životní sen:  Odejít ze základky  

Spolužáci o mě říkají: kmoška, milá 

Neobejdu se bez:  rodiny, kamarádů…) 

Nesnáším:  ………. ..!! (provedena cenzura) 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny:  Nechodím na obědy..! 

Jak bys popsala svou školní docházku:  Nedostatečná :D 

Jak se těšíš na SŠ a nově spolužáky:  Těším se … 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu 

vidí za 20 let: provozní wellness hotelu ve slovenských 

Tatrách 

 

 

 

 

Chybí profil Petry Křížové, která byla v době vzniku novin v lázních, a Davida Kužely, který 

na to jaksi zapomněl, ale určitě by rád věděl, že paní učitelka Mitísková ho za 20 let vidí jako 

instruktora surfování v kalifornské oblasti Mavericks → beach boy ….a že spolužáci o něm 

říkají, že je to jejich takový Jaro Slávik a bobr    



Naši žáci se ve volném čase věnují spoustě aktivitám, mimo jiné i fotbalu. Schválně koho 

objevíte na níže přiložené fotografii. Pokud by se chtěl někdo přidat a vyplnit svůj volný čas 

sportem, nábory do fotbalové přípravky se budou konat v průběhu srpna a září 

                                                                 



Bezpečnost  

o prázdninách 

1. Rozhlížej se na přechodu pro 

chodce. 

2. Nechoď tam, kam nemáš. 

3. Poslouchej rady dospělých. 

4. Na kole jezdi s přilbou. 

5. Nehraj si na silnici. 

6. Nedůvěřuj cizím osobám. 

7. Klíče nenos viditelně.  

8. V lese nerozdělávej oheň. 

9. Nechoď na osamocená místa sám/sama. 

10. Nos u sebe mobilní telefon pro případ, že by ses 

ztratil. 

Telefonní čísla na: Policie 158 

                                Hasiči 150 

                                Záchranná služba 155  

(Lucie Hejhalová, Sandra Patkaňová; 8. A) 

 

 



Omalovánky pro první 

stupeň 

  



Tipy na výlety o prázdninách 
1. Muzeum hraček sebraných po celém světě z let 1860-1945 se nachází v Benátkách nad 

Jizerou. Jsou zde panenky s pokojíčky, šicí strojky, dřevěná a plechová auta, koňská 

spřežení. 

2.  Kladno - aquapark nabízí mimo bazénu také umělou jeskyni s vodními clonami, kruhové 

koryto s divokou vodou, tři druhy tobogánů - klasický, kamikadze a Space Bowl a fitness 

s párou a saunou. 

3.  Hrad Červený Újezd je moderní hrad postavený podle tradičních postupů. Na hradě si 

můžete prohlédnout vystavené předměty ze života našich předků, nebo veliké zahrady s 

venkovskými staveními. 

4.  Z hradů nelze opomenout hrad Rabí. Zřícenina Rabí je nejrozsáhlejším českým hradem, 

na němž údajně Jan Žižka z Trocnova přišel o druhé oko. V létě se zde pořádají 

středověké soutěže jako střelba z kuše, lezení na laně, souboje na kladině. Nachází se zde 

také areál dravých ptáků. 

První tábor pro vaše děti 

Věk dětí: 5–8 let 

Délka: 7 dní 

Místo: Rejdice, Jizerské hory 

Téma: Kouzelnické dobrodružství 

Termíny: 28. 6. – 5. 7.; 5.-12. 7. 

Cena: 4690,– Kč 

Akční jízda pro teenagery 

Věk dětí: 13–18 let 

Délka: 10 dní 

Místo: Veselí nad Lužnicí, jižní Čechy 

Téma: Hunger Games 

Termín: 27. 7. –6. 8.  

Cena: 6990,– Kč 

 

Romantika a dobrodružství 

Věk dětí: 6–15 let 

Délka: 7 dní / 14 dní 

Místo: Veselí nad Lužnicí, jižní Čechy 

Téma: Zlatá horečka 

Termíny: 29. 6. –13. 7.; 13.-27. 7.; + 

4 x týdenní běh 

Cena 7 dní: 3990,– Kč / 14 dní: 

6990,– Kč 

(http://www.ckrobinson.cz/) 

(Iveta Hanzlíková, 8. A) 

 

 

http://www.ckrobinson.cz/?tabory/baby-camp
http://www.ckrobinson.cz/?tabory/adventure-camp1
http://www.ckrobinson.cz/?tabory/tabor-ztraceny-ostrov
http://www.ckrobinson.cz/


Akce o prázdninách 

Letní kino: 

Úterý 1. 7. 2014 od 21:00hod. Madagaskar 3 

Úterý 29. 7. 2014 od 21:00hod. Pánská jízda 

Úterý 26. 8. 2014 od 20:30 Happy feet 2 

To není všechno…Více na stránkách Domu kultury Milevsko 

 

27. 6. 2014 – 28. 6. 2014 OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE  

Studenti toto je na závěr akce pro vaše babičky a dědečky, udělejte 

jim radost a vezměte je na 3. Mezinárodní festival dechových kapel, 

který se koná v sobotu 14. 6. 2014 od 14:00 hod. 

Více najdete na stránkách Domů kultury Milevska: 

http://www.dkmilevsko.cz/cs/uvod-0/uvodni-strana.htm - akce_1944 

PŘEJEME  

HEZKÉ PRÁZDNINY… :-) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

(Táňa Ryantová, Simona Ševčíková; 8. A) 

http://www.dkmilevsko.cz/cs/uvod-0/uvodni-strana.htm#akce_1944

