


• Na tuto školu jsme nastoupili v roce 2002
• Třídní učitelé během našich školních let :

1. tř.: p. uč. J. Sejková
2. tř.: p. uč. D. Nováková
3. – 5. tř.: p. uč. H. Volfová
6. – 7. tř.: p. uč. L. Švihel
8. – 9. tř.: p. uč. H. Strnadová

• Jsme veselá, docela oblíbená třída…
• Plnění DÚ a příprava na hodiny nejsou naše 

silné stránky  
• Do školy chodíme jak do houslí
• Písemka z matiky za 5 = celá třída bez výjimky
• TO JSME CELÝ MY!!!



LuboLuboLuboLubošššš ALBRECHTALBRECHTALBRECHTALBRECHT
Oblíbený citát:
„Naděje umírá jako poslední.“

Přezdívka: Baziwo

• je: nápomocný, 
kamarádský, sportovec

• nesnáší: lhaní
• má rád: mtb cross 
country, upřímné lidi

• budoucnost: 
profesionální hasič

• co si myslí třída: Baziwo
má 10 odpovědí na jednu 
otázku.

… 11. 12. 1995 se ve znamení STŘELCE narodil …



Kristýna ARONOVKristýna ARONOVKristýna ARONOVKristýna ARONOVÁÁÁÁ
Oblíbený citát:

„Buď cestu najdu, nebo 
si udělám vlastní.“

Přezdívka: Kikina

• je: kamarádská, náladová
• nesnáší: nudu
• má ráda: volejbal, kolektivní

hry, cestování, rodinu
• budoucnost: OA Kolín
• co si myslí třída: Kikina je 

dobrá kamarádka.

… 4. 12. 1995 se ve znamení STŘELCE narodila…



MiloMiloMiloMilošššš HUTARHUTARHUTARHUTAR
Oblíbený citát:
„Přátelé jsou jako hvězdy na 
nebi, nevidíš je, ale víš, že 

jsou.“

Přezdívka: Milhaus

• je: dělám pořád průšvihy, měl 
bych se asi změnit

• nesnáší: holky
• má rád: všechno
• budoucnost: truhlář, vlastní

firma
• co si myslí třída: Milhaus je 

rejpal.

… 28. 9. 1995 se ve znamení VÁHY narodil …



Renata CHROMRenata CHROMRenata CHROMRenata CHROMÁÁÁÁ
Oblíbený citát:
„Přátelství násobí radost a 

dělí žal.“

Přezdívka: Renča

• je: veselá
• nesnáší: lež,nudu
• má ráda: jízdu na kole
• budoucnost: OA Vlašim
• co si myslí třída: Renča

je učivá.

… 26. 2. 1996 se ve znamení RYBY  narodila …



Michaela JANDOVMichaela JANDOVMichaela JANDOVMichaela JANDOVÁÁÁÁ
Oblíbený citát:

„Smích chytré lidi léčí
a jen blbce uráží “

Přezdívka: Miška

• je: veselá,bláznivá
• nesnáší: pomluvače,samotu, 

pavouky, brokolici
• má ráda: zábavu, čokoládu, 

společnost
• budoucnost: SOŠ Benešov; 

veřejno - správní činnost
• co si myslí třída: Miška je 

blázínek.

… 9. 7. 1996 se ve znamení RAKA narodila …



Petr KONIARIKPetr KONIARIKPetr KONIARIKPetr KONIARIK
Oblíbený citát:

„AVE JÁ.“

Přezdívka: Koňas

• je: chytrý, 
kamarádský,zábavný,ambiciózní

• nesnáší: časné vstávání, český 
jazyk jako předmět ve škole, 
těžkou práci

• má rád: metalovou hudbu, 
filmy, lyžování, kolečkové brusle, 
rodinu

• budoucnost: Gymnázium a 
Zdravotní VŠ (obor chirurg) a žít 
život NAPLNO

• co si myslí třída: Koňas je 
líný.

… 10. 5. 1996 se ve znamení BÝK narodil …



EliEliEliElišššška KUka KUka KUka KUČČČČOVOVOVOVÁÁÁÁ
Oblíbený citát:

„Risk je zisk.“

Přezdívka: Eliss

• je: přátelská,milá
• nesnáší: lhaní a podrazy, 

nudu
• má ráda: sušenku Toffi, 

kamarádku Petíka, procházky 
se psem 

• budoucnost: SOU Vlašim -
Cukrářka

• co si myslí třída: Eliss je 
dobrá kamarádka do 
nepohody.

… 15 .6. 1995 se ve znamení BLÍŽENCE narodila …



Petra MARTINPetra MARTINPetra MARTINPetra MARTINÁÁÁÁKOVKOVKOVKOVÁÁÁÁ
Oblíbený citát:
„Úspěch je potomkem odvahy.“

Přezdívka: Petík

• je: přátelská,ctižádostivá,  
výbušná

• nesnáší: lži, nudu 
• má ráda: čokoládu, volejbal, 

cestování, Elišku
• budoucnost: farmaceutická

škola Lanškroun, České
Budějovice

• co si myslí třída: Petík co 
má na srdci, to na jazyku.

… 19. 10. 1995 se ve znamení VÁHY narodila …



KvKvKvKvěěěětoslava PTtoslava PTtoslava PTtoslava PTÁÁÁÁČČČČNNNNÍÍÍÍKOVKOVKOVKOVÁÁÁÁ
Oblíbený citát:

„Jsem jaká jsem a měnit se 
nebudu.“

Přezdívka: Květuš

• je: ztřeštěné 15-ti leté trdlo
• nesnáší: matematiku, sekanou
• má ráda: adrenalin (jízda na 
čtyřkolce)

• budoucnost: Gymnázium 
Vlašim -dětská doktorka

• co si myslí třída: Květuš je 
náladová a snaživá.

… 2. 3. 1996 se ve znamení RYBY  narodila …



Marie RADILOVMarie RADILOVMarie RADILOVMarie RADILOVÁÁÁÁ
Oblíbený citát:
„Žij na 100%, žiješ jen jednou!“

Přezdívka: Máňa

• je: veselá, kamarádská
• nesnáší: lhaní, učení
• má rád: lidi, zábavu, rodinu, 

volejbal
• budoucnost: nevím co bude 

zítra
• co si myslí třída:  Máňa je 

zvědavá, ale kdo je s ní, tak se 
rozhodně nenudí.

… 1.1.1996 se ve znamení KOZOROH  narodil …



Martin SCHREIERMartin SCHREIERMartin SCHREIERMartin SCHREIER
Oblíbený citát:

„Když to nejde po dobrém, 
dělej to násilím. Jestli se to 

ulomí, šlo o vadnou 
součástku.”

Přezdívka: Šregi

je: sportovní typ, rád sedí u 
PC

• nesnáší: namyšlené lidi
• má rád: dobré jídlo, rodinu, 

kamarády a fotbal
• budoucnost: dostat se na 

průmku
• co si myslí třída: Šregi je 

uličník. 

… 21. 9. 1995 se ve znamení PANNY narodil …



JiJiJiJiřřřříííí ŠŠŠŠKVORKVORKVORKVOR
Oblíbený citát:
„Mít v životě štěstí, dá pěknou 

dřinu.“

Přezdívka: Jíra

• je: snaživý, kamarádský, 
ochotný

• nesnáší: lhaní, dušená játra
• má rád: čtení knížek, šipky
• budoucnost: vyučit se
• co si myslí třída: Jíra je 

největší dobrák ze třídy.

… 10. 2. 1994 se ve znamení VODNÁŘE narodil …



Miroslav TÝCEMiroslav TÝCEMiroslav TÝCEMiroslav TÝCE
Oblíbený citát:

„Jsem borec a mám se rád.“

Přezdívka: Mirda

• je: lajdácký
• nesnáší: školu,čočku
• má rád: spánek,motorku
• budoucnost: vyučit se
• co si myslí třída: Mirda je 

bavičem třídy.

… 21. 12. 1994 se ve znamení STŘELCE narodil …



Petra VESECKPetra VESECKPetra VESECKPetra VESECKÁÁÁÁ
Oblíbený citát:

„Přítel není ten, který Tě
polituje, ale přítel je ten, 

který Ti pomůže.“

Přezdívka: Peťka

je: veselá,hysterická
• nesnáší: lež, nevěru, zradu, 

urážky, pavouky
• má ráda: dobré

jídlo,společnost, zábavu
• budoucnost: servírka, SOŠ a 

SOU Vlašim
• co si myslí třída: Peťka je 

zbrklá. 

… 5.6. 1995 se ve znamení BLÍŽENCE narodila …



Hana STRNADOVHana STRNADOVHana STRNADOVHana STRNADOVÁÁÁÁ
• Oblíbený citát:

Málo myslíme na to, co 
máme, ale vždy na to, 
co nám chybí.

• nesnáší: lhaní

• má ráda: život



DDDDĚKUJEMEKUJEMEKUJEMEKUJEME ZA SHLZA SHLZA SHLZA SHLÉÉÉÉDNUTDNUTDNUTDNUTÍÍÍÍ NANANANAŠÍŠÍŠÍŠÍ

PREZENTACE.PREZENTACE.PREZENTACE.PREZENTACE.

ŽŽŽŽivot je nejlepivot je nejlepivot je nejlepivot je nejlepšíšíšíší šššškolou kolou kolou kolou žžžživota.ivota.ivota.ivota.

Jára Cimrman


