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Když něco hezkého končí, něco nového začíná...

26/2016

Prvního září přicházíme s kornouty plnými sladkostí, které jsou větší než my sami. Zasedáme do lavic možná trochu vystrašení, avšak natěšení na všechno, co nás ve škole čeká.
Díky našim paním učitelkám Haničce Hájkové a Martině Cafourkové jsme se během tří
let, kterými nás provázely, naučili psát, číst a počítat. Obě nás ovšem ve třetí třídě opustily.
Na rozdíl od 3.B, jejíž novou třídní učitelkou se stala p. uč. Stará, začíná 3.A temné období, kdy dostali za třídní paní učitelku Sklenářovou st.
První stupeň jsme nějak doklepali a přichází velká životní změna - přechod na druhý stupeň. Obě třídy se rozrostly o několik nových tváří, přišly totiž takzvané „děti z kopečků“.
Na začátku šesté třídy společně odjíždíme na adaptační pobyt do Kytlic, abychom se seznámili s novými spolužáky, ale také s novými třídními učiteli, paní učitelkou Skálovou a
panem učitelem Andrlíkem. Odtud si odvážíme spoustu nezapomenutelných zážitků. O
to byl pro nás těžší návrat zpět do školy.
V sedmé a osmé třídě nás čekaly další školy v přírodě, tentokrát ve Svoru.
Na druhém stupni jsme zažili spoustu dalších exkurzí a výletů a možná tomu nebudete
věřit, ale mezitím jsme se stihli i něco málo naučit. Všichni se dostali na své vysněné
střední školy, avšak musíme podotknout, že se na ně příliš nehrneme. Bude se nám stýskat po spolužácích, kteří se sice občas chovají jako divá zvěř, a i přesto je máme rádi. Ze
všeho nejvíc nám ale budou chybět naši úžasní, skvělí, báječní, vtipní, empatičtí, sympatičtí, boží, krásní… no zkrátka ti nejlepší učitelé, jaké byste si mohli přát. Moc jim děkujeme za všechny chvíle, které s námi prožili, za všechnu tu trpělivost, kterou s námi měli,
a za moudra, která nám předali.
Asi nikdy nebudeme mít možnost říct jim to osobně…tak tedy aspoň skrz naší ročenku:
(doufejme, že se k nim dostane) MÁME VÁS MOC RÁDI!
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Do válečného roku 1938, kdy nacistické úřady rozhodly o sloučení, byly Děčín a na protilehlém břehu řeky Labe ležící Podmokly
samostatnými, odděleně se vyvíjejícími městy. Od roku 1891 začali podmokelští Češi usilovat o zřízení české školy a ta zahájila
výuku v roce 1893 plně v mateřském jazyce. Sídlila na rohu dnešních ulic Jiřího z Poděbrad a Budapešťské. Zřízení této první české školy bylo signálem k projevům nepřátelství německých spoluobčanů. V roce 1897 vzplálo v Podmoklech otevřené protičeské
vystoupení. Zdevastována byla místnost českého spolku Beseda a česká škola. Vyučování muselo být zastaveno. Nepokoje přišli
umírňovat vojáci z Terezínské posádky. Protičeská činnost se tehdy rozrostla do celého města, vyvrcholila propouštěním českých
dělníků a bojkotováním českých živnostníků. Odpovědí Čechů bylo založení "Českého stavebního družstva".
Vznik Československa v r. 1918 dále posílil českou minoritu. V roce 1919 byly založeny české školy v Děčíně, Chrochvicích a v
Boleticích.
První vlastní budova české školy byla postavena československým státem v Podmoklech v ulici Na Stráni. Stavba probíhala v letech 1923-1924.
O výstavbu vlastní školní budovy usilovali i Češi v Děčíně. Cílevědomou pílí a úsilím předsedy místního školního výboru v Děčíně
pana Karla Rejžka, Inspektorátu státních škol národních v Ústí nad Labem zastoupeného inspektorem panem Josefem Pekařem a
za podpory Ministerstva školství a národní osvěty bylo dosaženo rozhodnutí o výstavbě nové školní budovy.
Původně byla plánována pro obecnou a měšťanskou školu, včetně školy mateřské. S tímto záměrem byl i vypracován projekt a
schválen Ministerstvem školství. Na jeho základě bylo 19.6. 1934 provedeno komisionelní šetření nařízené okresním úřadem v
Děčíně. Výsledkem byl návrh na udělení stavebního povolení. Stavba školy na Kamenické ulici byla zahájena 18.9. 1934 slavnostním položením základního kamene. Do základního kamene byla vložena poniklovaná tuba s listinnými dokumenty. Tubu nechal
vyrobit a věnoval pan Václav Vomáčka, zaměstnanec železnic.
V průběhu stavby, od února 1935, probíhala jednání o změně původních plánů tak, aby zde mohlo být umístěno i české reálné
gymnázium. To bylo založeno v roce 1934 Ústřední maticí školskou a do roku 1936 sídlilo v pronajaté budově vedle poštovního
úřadu v Děčíně I. V květnu 1935 bylo rozhodnuto pro potřeby reálného gymnázia projekt dopracovat a vystavět boční křídlo
souběžné s Brožíkovou ulicí.
O umu tehdejších stavebníků svědčí fotodokumentace, která je z tohoto období pořízena. Příkladem je doba výstavby výše zmiňovaného křídla v Brožíkově ulici. V květnu 1935 bylo vydáno rozhodnutí o přístavbě a v září již na fotografiích můžeme vidět
kompletní křídlo i s krovy. Ukončení stavby bylo plánováno na září 1936. Bohužel kolaudační řízení, tehdy šetření za účelem udělení povolení k užívání stavby, neproběhlo na první pokus dobře a nedodělky se odstraňovaly do konce září. Školní rok tak začal v
pronajatých místnostech. Odstranění závad a schválení provozu budovy bylo učiněno 29.9. 1936. Žáci a žákyně mohli slavnostně
3.10. 1936 nastoupit do nových prostor.
Do prvního školního roku bylo zapsáno 227 žáků, z toho 137 chlapců a 140 dívek. V nové budově měla obecná škola 8 učeben, 2
kabinety, sborovnu a ředitelnu. Tělocvična byla společná s gymnáziem. Pedagogický sbor tvořilo 9 učitelů, z nichž 4 nastoupili
službu ve škole v roce 1936. Řídícím učitelem byl pan Antonín Kozel.
Ke škole byly přiškolené (dnes bychom řekli spádovými obvody byly) obce Bechlejovice, Březiny, Bynovec, Folknáře, Huntířov,
Kámen, Loubí, Ludvíkovice, Podskalí, Prostřední Grunt(Žleb) a Staré město.
Slavnostní zahájení výuky bylo pojato jako oslava češství v tehdy již dusné atmosféře Sudet předmnichovské republiky. Zahajovacího ceremoniálu se účastnili představitelé města, ministr školství, zástupci české menšiny, českých spolků, tělovýchovných jednot, zástupci armády, četnictva, celnice, finanční stráže, železničáři, čeští dělníci a úředníci. Několik stovek přítomných vyslechlo
zahajovací projev pana Karla Rejžka, který vykonával funkci předsedy českého školského výboru v Děčíně.
Ve školním roce 1937-1938 budovu českých škol T.G. Masaryka v Děčíně na Kamenické ulici navštěvovalo 251 žáků obecné školy,
134 žáků měšťanské školy a 96 posluchačů gymnázia.
Po Mnichovské dohodě došlo k násilnému ukončení výuky na českých školách a k odchodu českého obyvatelstva do vnitrozemí.
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Novodobá historie

Novodobá historie školní budovy začala v 70. letech 20. století, kdy škola přestala kapacitně
stačit narůstajícímu počtu narozených dětí a musela být vybudována další část školy směrem do
Brožíkovy ulice, tzv. přístavba. Stavebně se k historické budově sice vůbec nehodila, ale svůj účel
plnila až do roku 2010, kdy musela být rekonstruována.
K nejvýznamnějším změnám ve škole došlo nepochybně za posledních deset let za vedení
současného ředitele Mgr. Jaroslava Skály.
V roce 2005 byla provedena rekonstrukce kuchyně školy, byla zahájena výměna oken v části
hlavní budovy směrem na Kamenickou ulici, zrekonstruována učebna chemie a o prázdninách došlo
k rekonstrukci počítačové učebny. Změnil se vzhled chodeb a tříd, podporovali jsme zapojení žáků
do výzdoby vlastních tříd formou soutěžních kol s jednotlivými tématy výzdoby. Hřiště bylo vybaveno novými deskami a koši na basketbal, betonovým stolem na stolní tenis. Zároveň bylo provedeno zabezpečení školního hřiště kamerovým systémem. Díky tomuto systému již nedochází
k poškozování oken, skleníku ani sportovního vybavení školy. Přesto je v současné době zaměstnán
ve škole správce hřiště, který dohlíží na pořádek a zajišťuje první pomoc při úrazech a odřeninách.
Roku 2006 byla vyměněna okna v 2. poschodí hlavní budovy, došlo k vybudování jazykové
učebny s digitální technikou, byly zavedeny skříňky pro druhý stupeň, zrekonstruované třídy druhého stupně byly barevně vymalovány, instalovány byly také kryty na topení a venkovní žaluzie k lepší manipulaci. Další tři třídy byly vybaveny audio a video technikou, díky darům a dotacím se učitelé dočkali digitálních fotoaparátů a kamer.
V roce 2007 proběhla rekonstrukce hlavní budovy, včetně elektroinstalace, rozvodu datových
sítí, výměny oken a malování. Ze sponzorských darů byla vytvořena klubovna pro školní klub a
z dotací vyměněn skleník a nakoupeno zařízení pro předmět pěstitelství a obnovena zeleň ve škole.
S rokem 2008 se změn dočkala školní družina. Opravena byla střecha, vyměněna elektroinstalace a bylo nově vymalováno. Moderní venkovní žaluzie a kryty topení se zabudovaly do celé hlavní budovy, která dostala ozdobnou výmalbu. Zakoupen byl nový nábytek do tříd prvního stupně.
Rok 2009 přinesl zahájení projektu města IPRM, díky kterému máme nové víceúčelové hřiště a
nové poschodí s odbornými učebnami na přístavbě. Doplněn byl také nábytek do nové třídy prvního
stupně a vyměněna okna v přístavbě.
Roku 2010 byla provedena dostavba přístavby, jejíž součástí jsou tři nové učebny a zázemí
pro učitele. Další událostí v tomto roce byly oslavy 75.výročí školy. K výjimečnosti oslav přispěli i
žáci, kteří získali rekordní počet účastí v krajských kolech vědomostních olympiádách a největším
úspěchem bylo získání republikového ekologického Oskara za projekt třídění odpadu.
Rok 2012, rok plný vzrušujících chvil nejen díky IPRM a jeho problémům se stavbami, ale i
díky našim žákům, jejich práci, která mnohdy vedla až do republikového měření. Zajímavé byly i
změny zákona v průběhu školního roku, změna ve financování pracovníků, konkurz na ředitele školy a další události, které nenechaly snad žádného pracovníka školy v klidu až do posledního dne
školního roku. Ukončena byla výměna zárubní a dveří v hlavní budově školy. V šatnách směrem na
hřiště byla vyměněna okna.
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V závěru roku 2012 jsme vyměnili okna do Brožíkovy ulice v suterénu hlavní budovy. Z darů z řad
rodičů a spřátelených organizací a částečně za přispění zřizovatele jsme zakoupili novou keramickou pec.
Z ušetřených finančních prostředků za energii jsme rozšířili počet našich interaktivních tabulí o další tři
kusy, dvě určeny pro první stupeň. V období prázdnin byla vytvořena nová tělovýchovná místnost pro
žáky a do budoucna i pro veřejnost. Vedle posilovacích strojů je tato místnost (na délku větší než tělocvična) připravena jako alternativa v době extrémního počasí. Do našeho kolektivu jsme začlenili psycholožku, která se ukázala velmi potřebnou pro všechny zainteresované v naší škole. Zájem o školu roste, což
nás všechny těší a je to hlavní motivace pro další náročnou práci.
Školní rok 2013-2014 byl dalším rokem, kdy jsme školu a její vývoj posunuli o významný krok
dál. Stali jsme se v jeho průběhu „Školou podporující zdraví“. Naši žáci získali několik republikových
úspěchů v různých oborech. Dokázali jsme vytvořit rekord v počtu účastníků na nácviku školní akademie
a zároveň nás ohromil zájem rodičů, když jsme byli nuceni přidat jedno představení a hrát divadlo ve
dvou dnech.
Do konce kalendářního roku 2013 jsme stihli vyměnit střešní krytinu na vile školní družiny. V
druhé družině jsme do jednotlivých oddělení zřídili umyvadla a rozvedli do pater vodu. V průběhu ledna
jsme vyměnili v přístavbě okna v nové relaxační místnosti. Byly zakoupeny nové interaktivní tabule, které byly do pololetí naistalovány. Z peněz státu jsme zakoupili 10 nových počítačů, které byly instalovány
do počítačové učebny místo nefunkčních strojů. V areálu školního hřiště jsme nechali vybudovat dvě zastřešené pergoly, které slouží družině a jako přírodní učebny žákům školy. V průběhu podzimních měsíců
jsme dokončili projekt arboreta, který byl hrazen z větší částí Ministerstvem životního prostředí.
Uplynulý rok byl ve znamení zabezpečovací techniky a změn ve vstupech do budovy. Přijali jsme novou
vrátnou a vyměnili vchodové dveře, které kopírují původní, a pro horšího pozorovatele se může zdát, že k
výměně nedošlo. Všechny vchody jsou pod kamerovým dohledem a nově byl zaveden video zvonek i do
nových prostor školní družiny v přístavbě.
V rámci velké údržby jsme dokončili výměnu oken v přístavbě. Stále máme před sebou úpravu fasády, se
kterou se počítá na podzim. Doplnili jsme nábytek do některých vybraných tříd a družiny. Hlavní změnu
doznala učebna fyziky, která má nová místa pro praktickou výuku.
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Olympiáda v českém jazyce 1. místo - Anna Horkuličová - postup do okresního kola
2. místo - Adéla Koblížková - postup do okresního kola
3. místo - Veronika Srbecká a Kateřina Dvořáková - náhradnící
5. místo - Tereza Šidlofová

Honza Pokorný zpíval v Brně
Matematická olympiáda a soutěž ve finanční gramotnosti 1. místo Šidlofová,
2. místo Horkuličová,
3. místo Chovanec
„Mladý Démosthenes“ – školní kolo - 1. místo Natálie Jaborová 9.A, 2.
místo Kristýna Davidová Machová 9.A, Veronika Srbecká, Adéla Koblížková obě 9.B, 3. místo Kateřina Dvořáková, Jan Pokorný oba 9.A
Anglická olympiáda - školní kolo - 1. Anna Horkuličová (9.A), 2. Tereza
Šidlofová (9.B), 3. Jaroslav Pauko (9.B)
Zeměpisná olympiáda + recitační soutěž – školní kolo - 1. Štochl
(zeměpisná olympiáda) - 1. Jaborová, 2. Šidlofová, Davidová Machová, 3.
Koblížková (recitační soutěž)
Biologická olympiáda - 1. Tereza Šidlofová, 3. Adéla Holečková, 5. Petr
Růžička
Matematická olympiáda - kategorie Kadet: 1. Adéla Koblížková (nejlepší
výkon v kategorii za posledních 8 let), 2. Ladislav Turek a Tereza
Juhaszová, 4. Jaroslav Pauko
Recitační soutěž – okresní kolo – Natálie Jaborová, postup do krajského
kola, 6. místo v kraji
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Atletický čtyřboj - hod míčkem: 3. Srbecká 32 m, skok vysoký: 2. Turek
L. 156 cm, 4. Turek J. 150 cm, 1000m: 1. Neruda 3:06 min, 4. Turek J.
3:15 min
Přespolní běh - své běhy vyhráli Kunc, Neruda a Jarda Turek, které v týmu skvěle doplnili Žemlička, Turek L. a Koloc.
Fotbal: Coca Cola Cup – Vítězství, Sestava: Dobrovolný, Kunc, Žemlička,
Matějka, Cohla, Čáp, Turek J., Turek L., Vondráček, Hejna, Trojan, Fiedler, Neruda, Přeučil, Vait
Druhý Coca Cola Cup – Druhé místo, sestava: Dobrovolný – Kunc, Žemlička, Turek J., Turek L., Neruda, Fiedler, Matějka, Přeučil, Trojan, Vondrá-

ček, Čáp
Florbal a Fotbal – postup do okresního kola, sestava: Přeučil, Neruda, Vybíral F., Vybíral M., Turek J., Žemlička, Fiedler - sestava: Dobrovolný,
Kunc, Žemlička, Turek J., Fiedler, Neruda
Basketball – stříbro, sestava: Přeučil, Vybíral F., Kunc, Neruda, Dobrovolný, Fiedler, Turek J., Vybíral M.
Florbal – vítězství, sestava: Přeučil, Trapani , Vybíral F., Neruda, Trčka,
Pšenička, Vybíral M., Šedivý, Vlček, Turek J.
Malá kopaná – stříbro, sestava: Dobrovolný, Kunc, Žemlička, Neruda,
Fiedler, Turek J., Trojan, Matějka, Přeučil
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Zaměstnanci školy
Ředitel školy:

Mgr. Jaroslav Skála

Zástupci ředitele školy:
Výchovný poradce:

Mgr. Ivana Trčková

Mgr. Šárka Kilianová

Školní psycholožka: Mgr. Lucie Slabá

1.A Mgr. Loloková Vlčková

6.A

Mgr. Kilianová

Jídelna:

1.B Mgr. Kapitančíková

6.B

Mgr. Novák

p. Horáková

1.C p. Špůrová

7.A

Mgr. Pokorná

2.A Mgr. Kučerová

7.B

Mgr. Podzimková

2.B Mgr. Gennertová

8.A

Mgr. Zemanová

p. Fedorková

2.C Mgr. Hájková

8.B

Mgr. Kilian

p.Vondráčková

3.A Mgr. Fialová

9.A

Mgr. Skálová

3.B Mgr. Střelková

9.B

Ing. Andrlík

p. Neumanová
p. Dvořáková
p. Václavíková

p. Karmazín

3.C Mgr. Špačková
4.A Mgr. Vanická

4.B Mgr. Hospůdková
4.C Mgr. Lazorová
5.A p. Vabroušková
5.B Mgr. Kolářová

Vyučující bez třídnictví:

Mgr. Procházková
Mgr.Benešová
Ing. Chovanec
Mgr. Šenová
p.Durdincová
Mgr. Trčka
Mgr. Tomsa
p. Sklenářová
Bc. Kovačková
Mgr. Bucková

Uklízečky:
p. Bräuerová
p. Němcová
p. Vyskočilová
p. Břešťovská
p. Vítková
p. Brožová

8

26/2016

26/2016

Andrlíková Barbora

Jakubec Martin

Benešová Eliška

Juhaszová Tereza

Brotánková Michaela

Kalivodová Petra

Davidová-Machová Kristýna

Kocour Patrik

Dmyteczuk Filip

Korejs Jan

Dobrovolný Ondřej

Kunc Petr

Dvořáková Kateřina

Liberová Klaudie

Gáborík Adam

Matějka Jakub

Haluza Ondřej

Pokorný Jan

Hodboď Tomáš

Sluka David

Horáček Filip

Toušková Vanessa

Horkuličová Anna

Trapani Sarah

Chmelíková Veronika

Turek Jaroslav

Chovanec Lukáš

Turek Ladislav

Jaborová Natálie

Valentová Klára

Mgr. Martina Skálová—třídní učitelka
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Barbora Andrlíková
Budoucí: cestovatelka
Zručně leze po skalách,
Báru tu má každý rád.

Filip Dmýťa Dmyterczuk
Budoucí: manažer
Dmýťa ten má Máťu rád, s
češtinou není kamarád.

Eliška Benešová
Budoucí: přírodovědec
Keře, Eko, pampeliška,
dobré srdce má Eliška.

Ondřej Dobrouš Dobrovolný
Budoucí: architekt
Čahoun třídy Ondra je,
v posilovně boduje.
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Míša Broňa Brotánková

Budoucí: delegát cestovní kanceláře
Míšu to táhne k obchodce,
možná ji potkáme v cestovce.

Adam Gáborík
Budoucí: bankéř
Adama vystihuje jedna věta:
procestoval půlku světa.

Kristýna Davidová-Machová
Budoucí: učitelka v MŠ
Kikina je bezva holka,
jednou bude učitelka.

Ondřej Haluza
Budoucí: plastický chirurg
Motory Ondru zrovna baví,
v budoucnu vám prsa spraví.
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Kateřina Dvořáková
Budoucí: redaktorka
Pilná, vzorná dívenka,
redaktorka Kačenka.

Tomáš Hodboď
Budoucí: autoelektrikář
Možná budoucí elektrikář,
Tomáš Hodboď lodí modelář.

Anna Anička Horkuličová
Budoucí: manažerka
Pilná jako včelička, v angličtině
jednička-přeci naše Anička.

Filip Fíla Horáček
Budoucí: IT pracovník
Ajťák a velký dobráček,
přichází Filip Horáček.
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Veronika Chmelíková
Budoucí: policistka
Správná holka-Sparťanka,
vždy usměvavá Verunka.

Lukáš Chovanec
Budoucí: ředitel servisu/práce s auty
S přírodou je bratranec,
Lukáš Luky Chovanec.

Natálie Jaborová
Budoucí: lékařka
Budoucí paní doktorka
je naše oblíbená Natka Jaborka.

Martin Jakubec
Budoucí: ekolog— lesník
Už se na to velmi třese,
Martin bude makat v lese.
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Tereza Juhaszová
Budoucí: psycholožka
S Kačkou nerozlučná dvojka,
další redaktorka,
přeci naše krásná Terka.
Patrik Kocour
Budoucí: podnikatel/bankéř
Žádná práce mu nevadí, Patrik
vám s matikou poradí.

Petra Kalivodová
Budoucí: veterinářka
Zvířecí farmu doma má, Petra se o
zvířata s láskou postará.

Jan Korejs
Budoucí: překladatel/podnikatel
V posilovně Honza náš,
je to holek ochranář.
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Sarah Trapani a Klaudie Liberová

Budoucí: kosmetička a zdravotní sestra
Drobná něžná květinka, to je naše Sárinka.
Na klavír nám krásně hraje-sympatická

Klaudie
Petr Kunc
Budoucí: manažer firmy
Péťa sporťák třídy je,
fotbal si s vámi zahraje.

Vanessa Toušková
Budoucí: podnikatelka s koňmi
Kůň její láskou je, ať všechny závody
naše Vanča vyhraje.

Jakub Matějka
Budoucí: IT pracovník
Kuba dobrák třídy je,
o matice se rád zasměje.
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Klára Valentová
Budoucí: maskérka
Štětec, barvy, malování,
to je naší Kláry přání.

Jan Pokr Pokorný
Budoucí: rocková hvězda
Zpěvák, co má krásný hlas,
kdo jiný, než Honza Pokorňas.

David Sluka
Budoucí: ekonom
Každou holku by chtěl sbalit,
svaly má, ten náš David.

Jaroslav a Ladislav Turkovi
Budoucí: kapitán lodi a podnikatel
Dobrý kreslíř Láďa je, Jára zase
sportuje-oba dobré srdce mají,
dvojčata Turkovi přicházejí.
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To jsme my!
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Expedice Německo

Expedice Anglie

ŠVP Kytlice a Svor
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Číla Jan Jaroslav

Srbecká Veronika

Faltys Tomáš

Šeborová Andrea

Fiedler Pavel

Šidlofová Tereza

Hladká Eliška

Šindelářová Sarah

Holečková Adéla

Šťástka Jan

Horynová Michaela

Štochl Pavel

Jančová Pavlína

Turková Nikola

Koblížková Adéla

Vršitý Radim

Koloc Jakub

Vybíral Martin

Neruda Lukáš

Vysoký Patrik

Nováková Natálie

Walach Petr

Pajonk Filip

Žemlička Petr

Pauko Jaroslav

Parlesák Robert

Přeučil Jiří

Salava Martin

Růžička Petr

Plzáková Štěpánka

Mgr. Jiří Andrlík-třídní učitel
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Jan Jaroslav Číla
Budoucí: pilot

Nejlepší třídní baleťák a hoodně
velký bordelář
Eliška Hladká
Budoucí: cestovatelka
Ani ne tichá, ani ne výrazná.

Tomáš Big Faltys
Budoucí: veterinář
Pokud uslyšíte v hodině lehké podřimování,
nedivte se.

Adéla Holda Holečková
Budoucí: učitelka
Před cizími je tichá myška a občas
„trochu“ depkaří.
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Pavel Fíďa Fiedler
Budoucí: voják

Šance, že ho uvidíte s flaškou v ruce,
je hodně veliká.

Michaela Míša Horynová
Budoucí: masérka
Třídní komička, která občas
připomíná Ozzyho Osbourna.

Jakub Kuba Koloc a Martin Salava
Budoucí: profesionální cyklista a voják
Mrštný jak Kudlanka, chováním Orangutan.
„Bil si a bitý budeš…“ No prostě Martin
a citáty.
Pavlína Jančová
Budoucí: kadeřnice
Jediné období, kdy byla při hodinách
relativně zticha bylo, když jí nandali
rovnátka.
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Lukáš Nero Neruda
Budoucí: architekt

Z každého iontu udělá jointa...

Adéla Kobliha Koblížková
Budoucí: právnička
Budoucí prezidentka a manželka
Messiho (a asi 10ti basketbalistů).

Filip Ponk Pajonk
Budoucí: architekt
Vypadá jak andílek, ale opravdu
jen vypadá.

Natálie Natka Nováková
Budoucí: vojačka
Většinou ve škole není a když
jo, stejně o ní moc nevíte.
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Jaroslav Jára Pauko
Budoucí: překladatel

Na první pohled nevypadá, ale také
patří do skupiny metalistů.

Veronika Banán Srbecká
Budoucí: učitelka
Upovídaná, usměvavá a sympatická
holčina.

Jiří Špatňák Přeučil
Budoucí: florbalista
Šampónovej goalman.

Andrea Ája Šeborová
Budoucí: letecký záchranář
Místní dealer všeho možného k
jídlu. Jestli něco sháníte, věřte,
že ona to má.
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Petr Růža Růžička
Budoucí: biolog
Velký fanda Fotbalu a
Přírodopisu.
TerezaTerka Šidlofová
Budoucí: šéfredaktorka
časopisu Vogue
Nebojí se promluvit před
ostatními, mluvčí třídy.

Jan Démon Šťástka
Budoucí: řidič kamionu
Po 9. letech jsme všichni
přesvědčení, že on vážně
spadl z Marsu.

Pavel Štochlík Štochl
Budoucí: strojvedoucí
Vlaky a zeměpis, jinak ho
popsat nejde.
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Sarah Šindy Šindelářová
Budoucí: zubařka

„Maminka“ naší třídy. Pomůže a nebojí se
tě seřvat.

Radim Raďoch Vršitý
Budoucí: truhlář
Největší pašerák jablek.
Pověstný svou silou.

Nikola Nikča Turková
Budoucí: ošetřovatelka
Na první pohled tichá, ale když jí
poznáte, opak se stane pravdou.

Martin Vybíral
Budoucí: architekt
Se smyslem pro humor
a pro matematiku.
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Štěpánka Štěpa Plzáková
Budoucí: spisovatelka

Možná malinká od pohledu, ale má
obrovské srdce metalistky.

Patrik Páťa Vysoký
Budoucí: strojvedoucí
I malé věci jsou někdy velké, ať už je
to příjmení nebo postoj.

Petr Walda Walach
Budoucí: voják
Málokdy ho zahlédnete bez úsměvu.

Petr Žemla Žemlička
Budoucí: fotbalový manažer
Prostě sportovec všeho druhu.
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Robert Boban Parlesák
Budoucí: rocková hvězda

Až jednou uslyšíte o úspěšném kytaristovi, který je zároveň i youtuber a
majitel obchodu s hudebninami, s
největší pravděpodobností to bude
právě Bob.

A tohle jsme my!

32

26/2016

26/2016

33

26/2016

26/2016

34

26/2016

26/2016

A to je konec nejen ročenky, ale i krásných devíti let
prožitých na této škole...Loučí se s vámi 9.A a 9.B
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