Ročenka žáků
ZŠ Kamenická ulice
Děčín II
2004 - 2013

Úvod
Psalo se datum 1. září 2004 a naši letošní deváťáci se chystali poprvé zasednout do školních lavic. Samozřejmě trému měl každý z nás, ale zároveň se
všichni moc těšili. Doufali jsme, že se seznámíme s fajn lidmi, něco se naučíme - a to vše se nám také splnilo.
První den školy byli všichni ticho, jen seděli a báli se. Později, když už jsme se
lépe poznali, začali jsme zjišťovat, kdo jaký je. A přišly první hádky, bitky ….
Ale i přes to všechno se máme pořád rádi. Odnášíme si odtud ty nejkrásnější
vzpomínky, nejkrásněji prožitých 9 let.
Mrzí nás, že nás také během těch devíti let opustilo pár našich spolužáků, ale
na druhou stranu nám jich také hodně přibylo, za což jsme rádi. Není snadné
po devíti letech opustit tak úžasnou školu, skvělé lidi a nejlepší učitele. Bude
nám to hodně chybět a rádi budeme vzpomínat…

Historie školy
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. Stavba 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.

Zaměstnanci
Vedení školy
Ředitel školy
SKÁLA Jaroslav, Mgr.

Zástupkyně ředitele
TRČKOVÁ Ivana, Mgr.

Učitelé
ANDRLÍK Jiří Ing.
ESATIOVÁ Mirjeme, Mgr.
FIALOVÁ Terezie, Mgr.
GENNERTOVÁ Dana, Mgr.
HÁJKOVÁ Hana, Mgr.
HAMMERLOVÁ Marie, Mgr.
HOSPŮDKOVÁ Radka, Mgr.
CHOVANEC Petr, Ing.
KAPITANČÍKOVÁ Jitka, Mgr.
KILIANOVÁ Šárka, Mgr.
KUČEROVÁ Ivana, Mgr.
LAZOROVÁ Radka, Mgr.
LEDVINKOVÁ Patelioti Denisa, Mgr.

LOLLOKOVÁ Vlčková Jana, Mgr.
NOVÁK Martin, Mgr.
NOVÁKOVÁ Petra, Mgr.
POKORNÁ Markéta, Mgr.
PROCHÁZKOVÁ Alexandra Mgr.
SKÁLOVÁ Martina, Mgr.
SLÁDEČKOVÁ Kateřina, Bc.
STARÁ Jana, Mgr.
STŘELKOVÁ Iva, Mgr.
ŠPAČKOVÁ Veronika, Mgr.
TOMSA Michal, Mgr.
TRČKA Vladimír, Mgr.
ZEMANOVÁ Eva, Mgr.

Vychovatelky
DURDINCOVÁ Renata
HRBÁČKOVÁ Štěpánka
MALÍKOVÁ Petra
NEPOMUCKÁ Eva

ŠPERLOVÁ Ludmila
ŠPŮROVÁ Věra

Správní zaměstnanci
tajemnice ekonomka školník
-

PARKANOVÁ Věra
VADINSKÁ Jindřiška
SALLMANN Herbert

BRÄUEROVÁ Zdeňka
BROŽOVÁ Eva
BŘEŠTOVSKÁ Martina
NĚMCOVÁ Vladimíra
VÍTKOVÁ Hana
VYSKOČILOVÁ Lenka

DVOŘÁKOVÁ Jaroslava
FEDORKOVÁ Dana
NEUMANOVÁ Jiřina
STUDENÁ Jaroslava

Vědomostní a umělecké
úspěchy 2012 - 2013
Školní kola
Mladý Demosthenes
6.-7. ročník: 1. Adélka Koblížková, 2. Eliška Roháčková a Jan Pokorný, 3. Barbora Andrlíková, Kristýna
Davidová—Machová
8.-9. ročník: 1. Markéta Předotová, 2. Eliška Deglmannová, 3. Eliška Mášová a Jana Stránská
Skřivánek
1. kategorie: 1. místo – Martin Zeman, Dominika Sejkorová; 2. místo - Veronika Nehasilová, Jitka Kolářová; 3. místo - Nicol Pekárková, Nela Drnková; čestné uznání - Klára Horová, Nikola Krulichová
2. kategorie: 1. místo – Eliška Kuncová, Natálie Břízová; 2. Místo Pavel Štochl, Jan Pokorný; 3. místo Veronika Srbecká, Karolína Kopecká; čestné uznání - Ladislav Turek, Lucie Theileová
2. kategorie DUO: 1. místo – Eliška Kuncová, Pavel Štochl
3. kategorie: 1. místo – Karolína Neufusová; 2. místo – Jana Stránská; 3. místo - Václav Šťastný
Pythagoriáda
Kategorie 5.ročník: 1. Vladimír Diviš, 2. Jan Hasala, 3. Radka Husáková
Kategorie 6.ročník: 1. Adéla Koblížková, 2. Tereza Juhaszová, 3. Vanesa Toušková
Kategorie 7. ročník: 1. Eliška Roháčková, 2. Aleš Kubec
Kategorie 8. ročník: 1. Rudolf Gruber, 2. David Burda
Biologická olympiáda
(6.+ 7. roč.): 1. místo Pavel Šíma, 2. místo Adéla Holečková, 3. místo Tomáš Hollain
(8.+ 9. roč.): 1. místo Jiří Fürbacher , 2. místo Jan Gennert, 3. místo Vojtěch Hubatka
Zeměpisná olympiáda
(6. ročník): 1. Pavel Štochl, 2. Adéla Koblížková, 3. Martin Vybíral
(7. ročník): 1. Petr Grosman, 2. Filip Vítek, 3. Antonín Ryšavý
(8. - 9. ročník): 1. Markéta Předotová, 2. Jan Horák, 3. Jiří Kořen
Recitační soutěž
5.ročník: 1. místo - Vladimír Diviš, 2. místo - Jan Hasala, 3. místo - Radka Husáková
6.ročník: 1. místo - Adéla Koblížková, 2. Tereza Juhaszová, 3. Vanesa Toušková
7.ročník: 1. Eliška Roháčková, 2. Aleš Kubec
8. ročník: 1. Rudolf Gruber, 2. David Burda
Matematická olympiáda
1. místo: Dominika Svobodová, 2. místo: Barbora Kaslová, 3. místo: My Dung Tylová

Městská kola
Skřivánek
Mladší žáci: 2. místo a postup do krajského kola - Eliška Kuncová, čestné uznání získal Martin Zeman
Studující sólový zpěv v ZUŠ: 2. místo a postup do krajského kola - Natálie Břízová
Starší žáci: 3. místo – Karolína Neufusová a čestné uznání získal Pavel Štochl

Republiková, krajská a okresní kola
Skřivánek
Mladší žáci: 2. místo krajské kolo – Natálie Břízová; Eliška Kuncová—zlatý Karlovarský skřivánek
Postup: V. HUBATKA
Zvláštní cena: K. NEUFUSOVÁ.

Recitační soutěž

Matematická olympiáda
11. místo: Jan Hasala, 14. místo: Barbora Kaslová.

Sportovní úspěchy
Florbal
10. 11. 2012. se konalo okresní kolo poháru ČFBU, kde se utkalo chlapecké družstvo v sestavě Vybíral, Vlček, Trojan (5.A) Trčka, Pšenička, Šedivý, Čáp, Náca (4.A) Lána (3.A) , kteří reprezentovali v prosinci t
naši školu v krajském finále a bojovali tak o postup na mistrovství republiky.
28. 11. 2012. se konalo okrskové kvalifikace Orion florbal cupu. Kde žáci 8-9 tříd nepřekvapili a postup do
dalšího kola nevybojovali. Sestava družstva : Vybíral, Machulda, Gennert, Fišer, Janů (9.A) Volf, Horyna
(8.B) Horák (8.A)
07. 12. 2012 se družstvo našich mladších a starších dívek utkalo v kole Orion Cupu. Starší žákyně opět nezklamali a domů dovezli první místo. Sestava : Hermanová, Fidlerová (9.A) Prokůpková, Schönová, Podhorníková (8.B) Hammerlová, Hrušková (8.A)
Mladší žákyně sbírali z minulých zápasů zkušenosti ale nestačilo to získali 5.místo.Sestava : Gabrielová,
Horynová (7.A) Navrátilová (7.B) Toušková, Jaborová, Valentová, Horkuličková, Dvořáková, Juhaszová
(6.A)
16. 12. 2012 Naši mladší chlapci přišli bojovat o postup do finále. Chlabci nakonec z okrskového kola postoupili do finále. Sestava : Přeučil, Růžička, Vybíral, Neruda, Fiedler, Žemlička, Paikonk (6.B) Dobrovolný, Kunc (6.A) Paur (7.B)
17. 12. 2012 Proběhlo v lovosické hale Chemik krajské kolo poháru ČFBU ve florbalu a naši reprezentanti
na něm vybojovali druhé místo, které ozdobili jednoznačně nejhezčím florbalem ze všech zúčastněných
škol. Sestava: Šula, Trčka, Pšenička, Vybíral, Šedivý, Vlček, Čáp, Lána, Trojan, Nácar.

16.1.2013 Proběhla v teplické sportovní hale krajská finále ve florbalovém Orion Cupu, kde reprezentovala
okres Děčín naše škola, která si vybojovala účast vítězstvími v okresních kolech. Setava: Přeučil, Neruda,
Vybíral, Žemlička, Paur, Fiedler, Turek, Dobrovolný, Pajonk, Hodulík, Růžička.
24.3.2013. se v markvartické sportovní hale konalo finále florbalové ligy děvčat za účasti 10 škol, které byly
rozděleny do dvou skupin po pěti, z nichž dvě nejúspěšnější postupovaly do semifinále. Složení : Hermannová, Fiedlerová, Prokůpková, Hrušková, Hammerlová, Schönová, Podhorníková.
27.3.2013 proběhlo na Vrchličáku finále okresní florbalové ligy. Do ní se letos přihlásilo 15 škol z celého
okresu, které byly rozděleny do skupin Sever a Jih. Z nich postupovaly 4 týmy do finálové části a po čtvrtém místě v děčínské skupině „Jih“ si účast ve finále zajistila z posledního postupového místa i Kamenická.
Sestava: Vybíral Petr (9.B) Vybíral Martin (6.B) Neruda (6.B) Horák (8.A) Turek (6.A) Vybíral Filip, Vlček
(5.B)
15.4.2013 se uskutečnily florbalové turnaje pro žáky 1. stupně, samozřejmě za účasti naší školy. Turnaje
pořádal děčínský florbalový klub, hrálo se systémem 3 + brankář. Oba týmy byly rozděleny do dvou skupin: White, kteří se umístili: Trčka, Pšenička, Šedivý, Vybíral, Vlček, Trojan, Šula. Tým Blue, kteří se neumístili: Trapani – Nácar, Čáp, Vondráček, Malec, Diviš, Zikmund.

Fotbal
7.5.2012 Proběhla okresní finále McDonald’s Cupu, již tradičně na fotbalovém hřišti v Markvarticích, kde
se zúčastnilo 9 škol a každý s každým hrál 1 x 10 minut. Kluci nepustili ani jednoho góla a za osm vítězství
měli skóre 40:0. Sestava: Čáp, Nácar, Trčka, Vait, Piálek, Vondráček (3.A), Lána, Znamínko (2.A), Hejna
(3.B), Tůma (1.B)
16.5.2012 Po bezkonkurenčním představení v okresním kole fotbalového McDonald’s Cupu uspěli naši reprezentanti z 1.- 3. tříd také v krajském finále, které proběhlo 11.5. na teplických Stínadlech. Sestava: Vait,
Čáp, Nácar, Trčka, Vondráček, Piálek (3.A), Hejna (3.B), Lána, Znamínko (2.A), Tůma (1.B).

Sálový fotbal
1. 6. 2012 se v tělocvičně v Křešicích konal turnaj v sálovém fotbale a naši reprezentanti z 2. – 5. tříd navázali na letošní skvělé výsledky naší školy a získali zlaté medaile. Sestava: Dobrovolný(5.A) – Čáp (3.A) 9,
Žemlička (5.B) 8, Kunc (5.A) 4, Hejna (3.B) 4, Neruda (5.B) 3, Lána (2.A)

Stolní tenis
1.11.2012 proběhlo v hale SKST Děčín okresní kolo ve stolním tenisu družstev. Turnaje se zúčastnili také
reprezentanti naší školy a to v soutěži mladších a starších žáků a starších žákyň. Jejich výsledky pak byly velmi příjemným překvapením. Starší žákyne skončili na pěkném 2. Místě v sestavě Hermannová, Fiedlerová, Volavková. Mladší žáci nastoupili v sestavě: Branda, Fárek, Ludvik. Bez ztráty jediného setu pak
ovládli soutěž starší žáci ve složení: Čáp, Vydlák, Kořen.

Basketbal
Basketbalový turnaj se konal v hale Maroldovce. Žáci se snažili vyhrát za každou cenu a i když malí basketbalisté nehráli, cvičili, sledovali ostatní školy a vytvářeli spolu s trenéry strategie, jak porazit protivníky, což se povedlo. Odnesli si tak výborné 1. místo

9. A
Třídní učitelé
Mgr. Ivana Kučerová
Mgr. Petra Nováková
Mgr. Eva Zemanová

Žáci 9. A
Barbora Henkeová (Pergi)
JAKÁ JSEM: bláznivá, drzá, tvrdohlavá, když něco chci, tak si za tím stojím
KÝM BYCH CHTĚLA BÝT: nevím
ZÁLIBY: metal, horolezectví, kempování, sledování anime, knihy, skype
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: cokoliv, co by mě uživilo, ale zatím nevím
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: odstěhovat se s Lídou do Finska

Eliška Deglmannová
JAKÁ JSEM: urážlivá, ochotná
KÝM BYCH CHTĚLA BÝT: mou maminkou
ZÁLIBY: fotografování, lakování nehtů
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: to je ještě ve hvězdách
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: aby byla mamča zdravá, nic víc

Honza Gennert (Gege)
JAKÝ JSEM: hodný, upřímný, citlivý, starostlivý, sportovně založený
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: tím, kým ty ne
ZÁLIBY: fotbal, počítač, kamarádi
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: ještě nevím
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: setkat se s Messim

Jaroslav Slánský ( Sláňák)
JAKÝ JSEM: hodný, upřímný, ukecaný
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: hodně dobrým fotbalistou
ZÁLIBY: jízda na čtyřkolce, motorce a na kole, hraní na počítači
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: lodník
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: být motokrosařem nebo fotbalistou

Karolína Fiedlerová (Fíďa)
JAKÁ JSEM: aktivní, náladová, sportovně založená, upřímná, protivná, hodná,
bláznivá
KÝM BYCH CHTĚLA BÝT: krásnou a bohatou modelkou nebo herečkou
ZÁLIBY: florbal, přátelé, kresba, zpěv, děti
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: učitelka TV na ZŠ Kamenická, učitelka florbalu s Nikčou
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: potkat prince z pohádky na bílém koni

Karolína Neufusová
JAKÁ JSEM: veselá kopa
KÝM BYCH CHTĚLA BÝT: člověkem, který pomáhá dětem (třeba v Africe)
ZÁLIBY: četba zajímavých příběhů a samozřejmě můj nejoblíbenější sport aerobic
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: přísně tajné!
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: stát se muzikálovou herečkou a v životě být šťastná

Klára Pajonková
JAKÁ JSEM: náladová, líná, ochotná (někdy)
KÝM BYCH CHTĚLA BÝT: Annou Kurnikovovou (má hezkého muže :D )
ZÁLIBY: malování, čtení, procházky, spaní
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: novinářka, doktorka
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: být zdravá, vystudovat školu a žít spokojený život

Ludmila Mráčková
JAKÁ JSEM: flegmatik
KÝM BYCH CHTĚLA BÝT: sama sebou
ZÁLIBY: jízda na koni, koncerty, kamarádi
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: to kdybych věděla
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: odstěhovat se do Finska

Lukáš Fišer (Fíša)
JAKÝ JSEM: drzý, inteligentní
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: bezstarostným člověkem
ZÁLIBY: box, fotbal, počítač, kamarádi, spánek, holky
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: nezaměstnaný bezdomovec
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: nevím

Lukáš Janů (Nanuk)
JAKÝ JSEM: tichý, chytrý a technicky zdatný
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: SpongeBobem
ZÁLIBY: počítače, kamarádi, fyzika
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: elektrotechnik
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: mít víc přání

Martin Vondráček (Vondris)
JAKÝJSEM: zlobivý, malý a drzý
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: sám sebou
ZÁLIBY: procházky, počítač a basket
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: lodník
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: být normální

Milan Čáp (Čápik)
JAKÝ JSEM: pohodář, co vše bere na lehkou váhu
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: šťastným člověkem
ZÁLIBY: stolní tenis, fotbal, památky, počítače
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: počítačový technik (opravář)
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: žít někde na venkově a mít klid

Milan Machulda (Machy)
JAKÝ JSEM: myslím si, že jsem dost otravný, ale někdy i vtipný
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: dobrým žákem, pracovníkem a také rodičem
ZÁLIBY: vodní pólo, fotbal a počítačové hry
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: rád bych se stal šífákem
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: podívat se do USA

Monika Fišerová
JAKÁ JSEM: upřímná, bláznivá, hodná, usměvavá
KÝM BYCH CHTĚLA BÝT: krásnou, slavnou a bohatou tanečnicí
ZÁLIBY: tanec, kreslení, fotografování
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: letuška/tanečnice
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: splnit si všechny sny, něčeho dosáhnout

Nikola Hermannová (Džegr, Hermanka)
JAKÁ JSEM: hyperaktivní, náladová, bláznivá, sportovně založená, usměvavá
KÝM BYCH CHTĚLA BÝT: krásnou a bohatou reprezentantkou ČR ve florbalu
ZÁLIBY: florbal, kamarádi, sport, rodina, počítač
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: chtěla bych hrát za ČR ve florbalové reprezentaci
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: být profesionální florbalistka

Petr Vybíral (VéBéčko)
JAKÝ JSEM: takový, jaký potřebuju
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: jsem rád sám sebou
ZÁLIBY: florbal, kamarádi
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: ještě pořádně ani nevím, co budu dělat zítra
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: přísně tajné

Tereza Volfová
JAKÁ JSEM: hodná, starostlivá
KÝM BYCH CHTĚLA BÝT: opicí
ZÁLIBY: čtení, počítač
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: nevím
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: potkat Justina Biebera

Natalie Juhaszová
JAKÝ JSEM: úžasná, usměvavá, náladová, kamarádská, hodná, upřímná
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: princeznou
ZÁLIBY: PC, volejbal, tanec, zpěv
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: pracovnice na letišti
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: být bohatá a šťastná

Vojta Hubatka (Smanger)
JAKÝ JSEM: jsem optimista, který až přespříliš vše bere na lehkou váhu
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: sám sebou!
ZÁLIBY: jízda na kole, politika, dějiny, literatura
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: cokoliv, co mě uživí
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: celosvětová revoluce

Vlastimil Stránský
JAKÝ JSEM: vznětlivý, drzý
KÝM BYCH CHTĚL BÝT: dobrým člověkem
ZÁLIBY: biathlon, Skype, Adobe CC
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: letecký mechanik
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ: to je tajné…

9. B
Třídní učitelé
Marie Mahdalová
Mgr.Martina Skálová
Mgr.Veronika Špačková
Mgr.Miriam Fábelová
Bc.Kateřina Sládečková

Žáci 9. B
Jana Volavková (Džajna)
JAKÁ JSEM: sebevědomá; věřím, že když něco opravdu chci, dokážu to; přátelská.
ZLOZVYKY: žravost - nedokážu přestat s čokoládou
Záliby: fotbal
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZPĚVÁK, SPORTOVEC: Harry Styles, Justin Bieber, Messi,
KÝM CHCI BÝT: profesionální fotbalistkou

Jiří Darius (Blonďák)
JAKÝ JSEM: usměvavý, vtipný a uzavřený
ZLOZVYKY: otravný
ZÁLIBY: počítače a jízda na kole
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZPĚVÁK: Pitbull
KÝM CHCI BÝT: instalatérem

Jiří Fürbacher (Fyrby)
JAKÝ JSEM: tichý pohodář
ZLOZVYKY: opravování všech různých věcí
ZÁLIBY: jízda na motorce
KÝM CHCI BÝT: strojníkem

Jiří Kořen (Dupik)
JAKÝ JSEM: milý, vtipný, mírně náladový
ZÁLIBY: stolní tenis, Anime, škola…
OBLÍBENÝ ZPĚVÁK: Marilyn Manson
KÝM CHCI BÝT: právníkem

Kateřina Bártová (Kachnička)
JAKÁ JSEM: kamarádská, usměvavá, drzá, líná, náladová
ZÁLIBY: hudba, kamarádi
ZLOZVYKY: závislost na mobilu
OBLÍBENÝ ZPĚVÁK: Justin Bieber
ČÍM CHCI BÝT: masérka

Kateřina Desenská (Smile)
JAKÁ JSEM: jsem kamarádská, usměvavá, drzá,
ZÁLIBY: ježdění na koni, zpěv, hraní na kytaru
ZLOZVYKY: kousání tužky
NEJOBLÍBENĚJŠÍ HEREC/ZPĚVÁK: Jim Carrey, David Guetta
ČÍM CHCI BÝT: herečkou, profesionální jezdkyní

Týna Líbalová
JAKÁ JSEM: líná, náladová, drzá, usměvavá
ZLOZVYKY: kousání nehtů!
ZÁLIBY: kamarádi, hudba, počítač
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZPĚVÁK/HEREC: Justin Bieber
KÝM CHCI BÝT: právničkou, herečkou

Lucka Vabroušková
JAKÁ JSEM: kamarádská, usměvavá, hodná, milá, pečlivá
ZLOZVYKY: nic mě nenapadá
ZÁLIBY: zpěv, tanec, herectví a flákání
OBLÍBENÝ HEREC A ZPĚVÁK: Jáchym Kraus a Justin Bieber
KÝM CHCI BÝT: herečka, zpěvačka a právnička

Marcela Cibulová (Máca)
JAKÁ JSEM: usměvavá, pracovitá, kamarádská, hodná, náladová
ZLOZVYKY: kousání nehtů!!
ZÁLIBY: jízda na koni, kamarádi, hudba, cestování, nakupování
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZPĚVÁK: Nanci Correia.
KÝM CHCI BÝT: veterinářkou

Milan Zákoutský
JAKÝ JSEM: těžko říci
ZLOZVYKY: jsem líný, ale jen občas
ZÁLIBY: auta, autocross
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POSTAVA: Sebastián Loeb
KÝM CHCI BÝT: chtěl bych mít svůj Motorsport, stavět vozy pro sportovní účely

Mirek Vršitý (Bobr)
JAKÝ JSEM: usměvavý, líný
ZLOZVYKY: jsem závislý na počítači
ZÁLIBY: počítačové hry
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZPĚVÁK/HEREC: nemám
KÝM CHCI BÝT: instalatér

Adéla Tichá (Čiburína)
JAKÁ JSEM: přátelská, citlivá, náladová, občas si nevěřím, nervózní
ZÁLIBY: kreslení, malba, tanec
ZLOZVYKY: hraní si s vlasy
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZPĚVÁK: Olly Murs
KÝM CHCI BÝT: šťastná, malířka

Tomáš Bašta
JAKÝ JSEM: usměvavý, pohodář, optimista, ukecaný
ZLOZVYKY: většinu volného času trávím u počítače
ZÁLIBY: sport, počítačové hry
NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTOVEC: Marián Hossa
KÝM CHCI BÝT: politikem

Tomáš Václavek (Václav)
JAKÝ JSEM: hravý, mám radost ze života
ZLOZVYKY: náladový
ZÁJMY: počítačové hry, fotbal, florbal
NEJOBLÍBENĚJŠÍ HEREC: Vin Diesel
KÝM CHCI BÝT: šťastným, zdravým (bohatým) člověkem

Veronika Rudolfová
JAKÁ JSEM: líná, náladová, usměvavá.
ZLOZVYKY: kousání tužky.
ZÁLIBY: chození ven, počítač, kamarádi
NEJOBLÍBENĚJŠÍ HEREC: Jáchym Kraus
KÝM CHCI BÝT: zdravotnicí

1. třída A

1. třída B
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