
 

 

          Školní listy 

 
 

 

I. ZŠ T. G. Masaryka 

                 Milevsko 

         

Seznamte se s profily žáků 9. B 

  

IX. vydání 

24. 6. 2015 



Školní a mimoškolní aktivity 
Kino Milevsko 

25. 6. – 26. 6. 2015 – Insidious 3: Počátek od 20:00 hod. 

25. 6. – 28. 6. 2015 – Mimoni od 17:30 hod. 

27. 6. – 28. 6. 2015 – Avengers: Age of Ultron od 20:00 hod. 

 

29. 6. 2015 se koná sportovní den aneb třídy vyráží na cvičení v přírodě  

30. 6. 2015 se uskuteční slavnostní předávání vysvědčení žákům devátých 

ročníků  

 

 

 

 

 

 

 

(Táňa Ryantová, Simona Ševčíková, Iveta Hanzlíková, 9. A) 

Jednu polovinu aktérů slavnostního předávání známe již 

z minulého čísla a nyní si představíme i tu druhou    

Kdy: 30. 6. 2015 

Od kolika: od 9:00 

Zveme: především naše rodiny  



1. Jméno a příjmení: Miroslav Kovařík 

2. Přezdívka: Kovi 

3. Oblíbená záliba: kaprařina 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: 

špagety po boloňsku 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ a SOU 

Soběslav 

6. Oblíbený učitel: Lenka Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: fyzika 

8. Životní motto: Neper se, život ti dá přes 

držku sám;-)  

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

Anglie 

10. Zlozvyk: Rage… 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Opustil třídu před zvoněním bez dovolení učitele 

– porušení školního řádu 

12. Co si o nás myslí spolužáci: drzý sprosťák :D, hlučný, snaží se být vtipný, v poho 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: známý, zdatný dřevorubec, žije na Šumavě s rodinou 

 

1. Jméno a příjmení: Zdeněk Krejča 

2. Přezdívka: Krejčík 

3. Oblíbená záliba: farmaření 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety po boloňsku 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ a SOU Sezimovo Ústí 

6. Oblíbený učitel: Lenka Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: dějepis 

8. Životní motto: Važme si toho, co máme, protože jednou to mít nebudeme 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. třída  

10. Zlozvyk: Rage  

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: I přes napomenutí jí při hodině 

12. Co si o nás myslí spolužáci: roztomilý mrňous :D, milášek, moje kašiška , cajk 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: mistr na dílně v ZVVZ, vystavuje obrazy v milevské 

galerii 



1. Jméno a příjmení: Daniel Kubíček 

2. Přezdívka: Danyjel 

3. Oblíbená záliba: jízda na moto, vytáčení lidí :o 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: pizza, smažák, 

lasagne 

5. Kam jdeme na školu: sou nejsou Písek - truhlář 

6. Oblíbený učitel: Dvořáková, Haluška, Jarda Mareš, 

Ctiborová, Kabátová, Šimečková 

7. Oblíbený předmět: TV, OV, DOMÁCNOST 

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

9. Nejlepší školní rok/zážitek: devítka :o 

10. Zlozvyk: vykřikování při hodině, kousání nehtů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Kope do 

mandarinky při německém jazyce 

12. Co si o nás myslí spolužáci: třídní šašek :D, třídní komediant, vtipálek (někdy až moc), 

drzý 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: pracuje ve vlastní dílně, zaměstnává 2-3 pracovníky, 

chová králíky 

 

1. Jméno a příjmení: Kien Xuan Nguyen 

2. Přezdívka: JeeBe 

3. Oblíbená záliba: hraní na PC 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: nechodím 

5. Kam jdeme na školu: na Hlubokou 

6. Oblíbený učitel: Machartová 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Nejlepší školní rok/zážitek: Když jsem vyhodil okno do 

povětří :D 

9. Zlozvyk: hrát na mobilu 

10. Co si o nás myslí spolužáci: závislák na mobilu, tichý, 

fajn, v poho 

11. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitel dílny, má 5 zaměstnanců, oženil se s Miss 

Vietnam 

  



1. Jméno a příjmení: Adam Pešička 

2. Přezdívka: Pešu 

3. Oblíbená záliba: levlování :D 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: smažený sýr s 

hranolkami 

5. Kam jdeme na školu: na Hlubokou 

6. Oblíbený učitel: Mareš 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Žiješ jenom jednou – Pešička 2015 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: všechny 

10. Zlozvyk: závislost na mobilu 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: jí o hodině 

12. Co si o nás myslí spolužáci: fajn strejc 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: podnikatel v oboru elektrikář, má rodinu – 3 vlastní děti, 

2 vyženil 

 

1. Jméno a příjmení: Šárka Baštýřová 

2. Přezdívka: Šárí 

3. Oblíbená záliba: hudba 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne 

5. Kam jdeme na školu: OA, SOŠ, SOU Třeboň 

6. Oblíbený učitel: p. Machartová, Šimečková, Marešová, 

Kyrianová, Ctiborová 

7. Oblíbený předmět: zeměpis, angličtina, čeština, výtvarka 

8. Životní motto: Never lose hole! 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Anglie 

10. Zlozvyk: protáčení očima :D 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Neuposlechnutí pokynů 

vyučujícího na přesazení  

12. Co si o nás myslí spolužáci: strašně dobře se s ní kecák, dokáže 

vyslechnout a pomoct, kamarádka, v pohodě 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: spolumajitelka cestovní kanceláře CK SMĚR Písek, 

spokojená rodina 

  



1. Jméno a příjmení: Adéla Ctiborová 

2. Přezdívka: Adél 

3. Oblíbená záliba: čtení, čtení a…čtení 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: kuřecí nudličky 

5. Kam jdeme na školu: SŠ obchodu, služeb a řemesel 

Tábor 

6. Oblíbený učitel: Jelenová, Šimečková 

7. Oblíbený předmět: čeština, angličtina 

8. Životní motto: Život není o hledání sebe sama… Život 

je o hledání čokolády. :D 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: hory – jablka :D 

10. Zlozvyk: hraní s vlasy 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: O hodině čte pod lavicí knihu 

12. Co si o nás myslí spolužáci: píše dokonalé slohy , kámoška, v pohodě 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: úspěšná spisovatelka, jezdí i do Milevska na autorská 

čtení 

 

1. Jméno a příjmení: Tereza Fučíková  

2. Přezdívka: Berry, Beruška, Fufík :D 

3. Oblíbená záliba: trávení času s přáteli, aerobik 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: krupicová kaše 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ ekologická a 

potravinářská -  Veselí nad Lužnicí 

6. Oblíbený učitel: Jelenová, Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: neexistuje 

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

zítřek, odlož na pozítří a budeš mít dva dny volna!!! 

:D 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. ročník  

10. Zlozvyk: mobíííííl :D 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Není, jsem anděl :D 

12. Co si o nás myslí spolužáci: v pohodě, je na ní spolehnutí, nejlepší, je cajk, vtipná a trhlá 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: vedoucí laboratoře v Táboře, chová králíky a morčata na 

výstavy 



1. Jméno a příjmení: Aneta Haškovcová 

2. Přezdívka: Áňa 

3. Oblíbená záliba: hra na kytaru, aerobik 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Mně chutná všechno 

ale asi jsem si nejvíce oblíbila boloňské špagety a 

svíčkovou. 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Žádný učitel, který mě učil, mi 

nevadil.  

7. Oblíbený předmět: Nemám vyloženě oblíbený předmět, každý je pro mě něčím zajímavý. 

8. Životní motto: Nikdy se kvůli nikomu neměň. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Každý školní rok byl něčím výjimečný a pro mě přínosný. 

10. Zlozvyk: Jsem nedochvilná, ale stále na tom pracuji. :D 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Naštěstí jsem ještě žádný zápis ani poznámku 

nedostala. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: chytrá, trhlá, v cajku, v pohodě 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: úspěšná, šikovná zubní lékařka 

 

1. Jméno a příjmení: Adéla Klímová 

2. Přezdívka: Klímajda 

3. Oblíbená záliba: jízda na koni 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Dvořáková, Jelenová, Marešová, 

Ctiborová, Machartová 

7. Oblíbený předmět: výtvarka, angličtina 

8. Životní motto: Nikdy není tak hrozně, aby nemohlo 

být ještě hůře. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. ročník  

10. Zlozvyk: prokřupávání prstů 

11. Co si o nás myslí spolužáci: poradí, v pohodě, dá opsat úkol , hodná, férová a hlavně 

fajn holčina, vtipná kámoška 

12. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: podnikatelka nebo soukromá právnická kancelář 

 



1. Jméno a příjmení: Andrea Kouklová 

2. Přezdívka: Ája 

3. Oblíbená záliba: moje koníčky :P 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: vdolky 

5. Kam jdeme na školu: SŠ pedagogická Prachatice 

6. Oblíbený učitel: Jelenová, Machartová 

7. Oblíbený předmět: matematika 

8. Životní motto: Život je krátký, tak si ho užívej. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: hory :D (jablka) 

10. Zlozvyk: ťukání prsty o stůl 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: O hodině nesedí na svém místě 

12. Co si o nás myslí spolužáci: Hanzlová , skvělá kámoška 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: ředitelka MŠ, vedoucí dětského pěveckého sboru 

  

1. Jméno a příjmení: Renata Matějková 

2. Přezdívka: eeR, eeRný, eeRnýnka 

3. Oblíbená záliba: tanec, hudba 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: 

špagety  

5. Kam jdeme na školu: Střední 

zdravotnická škola Tábor 

6. Oblíbený učitel: Machartová, 

Marešová, Šimečková, Ctiborová, 

Kyrianová 

7. Oblíbený předmět: výtvarka 

8. Životní motto: Člověk může prohrát, 

ale neměl by se vzdát!  

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Anglie  

10. Zlozvyk: mobil 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Třídní důtka za nevhodné chování-shazovaní 

bund v 8. A. Za zapomínaní sešitů. Drzé poznámky. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: dokáže člověka vyslechnout a pomoct, v pohodě 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: zdravotní sestra v Táboře, úspěšná tanečnice v souboru 



1. Jméno a příjmení: Denisa Schallenbergerová 

2. Přezdívka: Dáda 

3. Oblíbená záliba: tanec, zpěv 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: nechodím na obědy 

5. Kam jdeme na školu: Písek Komenského – kuchař, 

číšník pro pohostinství 

6. Oblíbený učitel: p. u. Jelenová 

7. Oblíbený předmět: zeměpis 

8. Životní motto: Zjistila jsem, že kdykoliv se pro něco 

rozhodnu srdcem, většinou je to správné rozhodnutí. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2014 – prodávání na ZŠ 

v Písku – velikonoční trhy, lítání po městě s rozměněním 7000 Kč :D 

10. Zlozvyk: Že věřím lidem, kteří mi lžou, a těm, co mi říkají pravdu, nevěřím.  

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: v téhle škole žádná, v Písku, že se peru se 

spolužáky 

12. Co si o nás myslí spolužáci: v pohodě 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: kuchařka v dětském domově na Zvíkově 

 

1. Jméno a příjmení: Martina Sládková 

2. Přezdívka: Macík :P 

3. Oblíbená záliba: poslouchání písniček^^ 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety (originální:D)  

5. Kam jdeme na školu: CZA Humpolec - kynologie 

6. Oblíbený učitel: Ctiborová, Kabátová 

7. Oblíbený předmět: Občanka 

8. Životní motto: Stůj si za tím, čemu věříš, i když to 

znamená stát sám. (Andy Biersack) 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Anglie 

10. Zlozvyk: křupání prstů, kousání tlamky :D 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Neuposlechnutí pokynů vyučujícího na přesazení 

(sad story:D) 

12. Co si o nás myslí spolužáci: v její přítomnosti se nejde nudit, trhlá 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: má salon pro psy, jezdí na výstavy se psy i do Británie 



1. Jméno a příjmení: Tereza Zděnková 

2. Přezdívka: nemám 

3. Oblíbená záliba: hra na kytaru, aerobik, přátelé 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: bavorské vdolky 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Jelenová, Dvořáková, Machartová 

7. Oblíbený předmět: žádný :D 

8. Životní motto: Neztrácej čas ztrácením času. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: celá devítka, hory – 

jablka :D 

10. Zlozvyk: prokřupávání prstů, zad a krku 

11. Co si o nás myslí spolužáci: v cajku, vtipná, milá, blázen , spolehlivá, kamarádka, která 

dokáže rozesmát, nejlepší 

12. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: pracuje jako psycholožka v okresní nemocnici 

 

Společná fotka 9. B i s Mgr. Libuší Kyrianovou, třídní učitelkou 

 

 



 

 

 

(zdroj: mskamaradi.cz)  



 

(zdroj: msjilove.cz) 

 


