
1.Na jakou školu a obor se chystáme?
2.Jednou větou zhodnoťte devět let na ZŠ. 
3.Čím jste chtěli být v dětství? 
4.Slovo, podle kterého mě charakterizuje moje třída? 
 
Filip Bárta  

1. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec 
– tesař 
2. Učitelky zlobily, ale šlo to. 
3. Rybářem 
4. “Rybář“ 

 
Jiří Dědek 

1. Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická Liberec – strojírenství 
2. Celkem to ušlo, mohlo to být horší. 
3. Pošťák  
4. Spáč  

 
Vojt ěch Fišar 

1. Gymnázium Turnov 
2. Nejdelších devět let mého života. 
3. Indian Jones, magoristický vědátor 
4. Fanatik 

 
Andrea Honzejková 

1. Střední uměleckoprůmyslová a vyšší odborná 
škola Turnov – zlatnictví a stříbrnictví 
2. Já sem si těch devět let  užila v pohodě. 
3. Veterinářka, květinářka 
4. Čertice  

 
Radek Hanuš 

1. Střední průmyslová škola strojní a       
elektrotechnická Liberec – strojírenství 

        2. Bylo to dlouhý. 
        3. Hrobník 
        4. “Vtipálek“ 
 
Karel Hejl 
        1. Gymnázium Turnov 
        2. Nejlepší léta mého života. 
        3. Učitel 
        4. Klient 
 
Kateřina Kočová 

1. Střední zdravotnická škola Turnov – zdravotní 
asistent 
2. Od druhého stupně to pro mě bylo nejlepší a 
nejvíc jsem si o užila. 
3. Zpěvačka, herečka 
4. Mlátička 

 
Jan Kotek 

1. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední 
odborná škola, Turnov – strojírenství 
2. Ušlo to. 
3. Popelář 
4. Flegmatik 

 
Miloslav Musil 

1. Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové 
2. Bylo to celkem fajn, ale ten poslední rok byl nej. 
3. Paleontolog 
4. Křikloun, drzoun 

 
Lucie Roubínková 

1. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Liberec – Ekonomické 
lyceum                         
2. Něco nás tady za těch 9 let naučili, bylo to tu fajn. 
3. Učitelka ve školce 
4. Vzorňačka 

 

 
Jiří Sluka 

1. Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická Liberec – Informační technologie 
2. Snaha byla. 
3. Řidič kamionu 
4. Sportovec 

 
Marie Matoušová 

1. Střední zahradnická a technická škola , Litomyšl – 
zahradní architekt 
2. Občas jste mě štvali, ale moc jsem si těch 9 let 
s vámi užila 
3. Učitelka ve školce 
4. Mihule 

 
Simona Procházková 

1. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec -   
kadeřnice 
2. Nějaký lidi byli na zabití, ale přesto jsem si to 
s vámi užila. 
3. Modelka 
4. Chameleon 

 
Nela Samková 

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Liberec – zdravotní asistent 
2. Bylo mi s vámi krásně. 
3. Herečka 
4. Krotitelka 

 
Lenka Stanková 

1. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant – 
veterina 
2. Bylo to docela dobré. 
3. Kuchařka 
4. Všude přítomna 

 
Pavla Šedová 

1. Střední škola právní a Vyšší odborná škola právní, 
Liberec – mezinárodní vztahy 
2. Celý ty školní roky byly nejvíc luxusní. 
3. Řidička náklaďáku 
4. Perverzačka 

 
Kristýna T řešňáková  

1. Obchodní akademie, Střední hotelová škola a 
Střední odborná škola Turnov – Cestovní ruch 
2. Bylo o dobrý, poslední rok nejlepší. 
3. Učitelka 
4. Ukecaná 

 
 
 
 
 



Nikola Wokurková 
1. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec – 
krejčí 

 

2. Nemůžu zhodnotit , jelikož sem na základce 
nebyla celých 9 let. 
3. Automechanička  
4. Přímočará 
 

Jan Havrda 
1. Střední průmyslová škola strojní a  
elektrotechnická  Liberec – Informační technologie 
2. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, 
osmý, devátý rok a konečně konec.  
 3. Policajt 
 4. Negativista 

 
Anna Šturcová 

1. Podještědské gymnázium 
2. Byly to skvělý roky, i když to někdy nebylo úplně 
nejlepší. 
3. Učitelka 
4. Růžovka 

 
Richard Bradáč 

1. Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec 
– tesař 
2. Nejvíc mě bavila 1. třída. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Fotbalista 
4. “Fotbalista” 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Anketa 

1)Bude se vám po nás stýskat 

     Ano -22x Ne - 14x 

 

2)Koho si budete pamatovat a proč ? 

     Filip -komediant- 13x    Všichni- jsou výjimečný- 5x   Kristýna-Dobrá kámoška- 3x  

 

3)Kdo byl nejvtipnější ze třídy ?  

     Filip -27x Nikdo – 4x  Míla - 2x 

  

4)Která  holka  se vám od nás líbí? 

     Andrea – 5x    Lucka – 4x  Pavla – 4x 

 

5)Kdo si myslíte, že je nejvzornější ?  

    Nela – 6x  Honza H.– 5x Katka – 5x  

 

6)Kdo vám nejvíce lezl na nervy? 

   Filip – 16x  Míla – 8x Honza H. – 2x  Učitelka – 1x  

 

 

!!Pozor, někteří jsme příjmením a jiní zase křestním jménem!! 

 

 



Jak nás vidí naši u čitelé … 

Nám bylo také jasné, že vás zajímá hodnocení našich učitelů, jaký jsme podle nich byli, co s námi zažili,  jestli 

jsme je nezlobili … . Někteří učitelé nás učili jako malé, někteří zas jako velké. Samozřejmě, že to zajímalo i nás, 

tak jsme se jim položili  tyto otázky: 

1. Jak se vám pracovalo s 9.A? 

2. Co se vám vybaví, když se řekne 9.A? 

3. S jakými pocity jste k nám chodili učit? 

4. Co vás u nás ve třídě rozesmálo?  

5. V jakém smyslu na nás budete vzpomínat? 

 

pí Dana Kolomazníková 

1. Byli jste pracovití a to je polovina úspěchu. 

2. Třída soutěživých chlapců a báječných dívek. 

3. Vždy jsem se těšila. 

4. Každé páteční vaření s děvčaty bylo veselé. 

5. Jen v dobrém. Ještě mám přání, aby takových tříd bylo více. 

p. Jaroslav Fiala 

1. Přesto, že jsem zde učil jenom Pč a Tv, pracovalo se mi v devítce velmi dobře a radostně. 

2. Vybaví se mi obětavost většiny žáků při realizaci vánočního vystoupení a jejich pracovní nasazení při  

“souboji“  s nepřízní počasí. 

3. Viz 1. 

4. ? 

5. Samozřejmě v dobrém. „Přeji vám, vykročte správnou nohou.“ 

pí Šárka Menčíková 

1. S vaší třídou se mi pracovalo většinou velmi dobře – tedy alespoň pokud si pamatuji ☺. Protože vás už 

pět let neučím, asi jsem to horší zapomněla a mám opravdu jen ty dobré vzpomínky. 

2. Vybaví se mi třída aktivních a pracovitých žáků, téměř  se všemi se dalo dobře komunikovat. Musím ale 

říci, že úplně jednoduché to vždy a se všemi nebylo. Jsem na vás  ale moc pyšná, když slyším, jak jste 

byli úspěšní v přijímacích zkouškách na střední školy, takže je vidět, že jsme vás my učitelé „netrápili“ 

zbytečně. 

3. S dobrými … . Třeba jako vzorní prvňáčci jste byli úžasní ! 

4. Vybavuje se mi třeba tato drobnost -  chodím téměř vždy sportovně oblečená, ale jednou jsem si vzala 

sukni. Jeden nejmenovaný žák se ihned zeptal, zda jedeme do divadla … .   

         Ps. Díky, Honzo, občas si na tebe vzpomenu, když chci jít zase v džínách ! 

5. Určitě v dobrém … ☺. 

pí Martina Pospíšilová 

1. Dobře, pokud jsem od vás zrovna nemusela vybírat nějaké peníze na představení apod.. To jsem je 

z vás kolikrát získávala i několik měsíců ☺. 

2. Tlupa rozveselených, přerostlých kluků a pohodových usměvavých holek. Třída najednou skoro 

dospělých lidí (teda až na výjimky☺), kteří jsou po přijímačkách plni očekávání, co všechno je před 

nimi. 

3. Občas se smíšenými, ale díky vaší schopnosti brát lecos s nadhledem a zasmát se i zvídavosti, 

pracovitosti, umění informace nejen vstřebávat, ale i chvíli uchovat, …  jsem odcházela s dobrým 

pocitem. 

4. Toho bylo víc, od přeřeků, přes trefné výroky až k debatám, do kterých jste se pouštěli s plným 

nasazením. Z poslední doby si pamatuji jednu, která mě rozesmála k pláči – obhajoba a 

oponentura dopravy (… bedýnka jahod, …) 



5. Jako na svoji 1. třídu, kterou jsem měla coby třídní. Třídu, se kterou jsem se nemusela  stydět vyjet 

mimo školu, nemusela řešit co půlrok kázeňské problémy ani ve škole ani na školních výletech, 

které jsme si myslím báječně užili. Třídu, která zodpovědně a s nasazením uměla pomoci při 

přípravě různých dobrovolně školních i mimoškolních akcí. Za tuto zkušenost vám děkuju a přeju 

radostné naplnění vašich očekávání a dalších školních letech a nových (snad lepších) kolektivech. 

 

pí Lucie Štefanová 

1. Občas dobře, občas špatně – umíte být ukecaní a nepozorní, ale i pracovití a šikovní. Když se vám 

ovšem chce. ☺ 

2. Dobrá parta, plno  velkých osobností . 

3.  Většinou s dobrými. Někdy, podle ruchu o přestávce, s pocitem, že to bude těžká hodina. 

4. Vtipných okamžiků bylo víc, je těžké vybrat jeden. 

5. Jako na první deváťáky, které jsem učila. 

 

pí Alena Banghová 

1.  Jak se mi pracovalo s 9.A? Určitě dobře, měla jsem ráda rozdělené hodiny v pátek. Páteční ranní 

hodina (7:00) byla moc příjemná, ačkoli jsem se obávala, jak nám to vzhledem k času půjde. 

2. Parta pracovitých  a inteligentních lidí, se kterými nebyly větší problémy – jen některé by občas 

potřebovali na pusu náplast. ☺  

3.  V osmé třídě jsme si na sebe zvykali, tak to bylo takové rozpačité, v devítce si myslím, že už byla 

pohoda. 

4. Vždycky mě pobavilo, když jste představovali připravené rozhovory v angličtině – byly vtipné! 

5. Budu na vás vzpomínat ráda a přeji vám úspěšné studium a především štěstí v osobním životě. 

 

pí Dana Kalousková 

1.  Ve vaší třídě se do přijímacích zkoušek pracovalo dobře. Po zkouškách je to o „fous“ horší. 

2. Otázku bych si s dovolením  pozměnila. Místo co – kdo. Vybaví se mi Honza Havrda se svými 

neustálými poznámkami, Nela se svým ustrašeným výrazem ve tváři – „co v té písemce bude?“ 

Vidím Filipa, usměvavého a bez problémů  s řešením úloh, neřeší je totiž vůbec. Za ním vidím 

usměvavou Kristýnu otočenou k oknu a zamilovaně hledící do dálky. ☺ Vybavuje se mi pracovitá 

Lucka a Simona. Slyším Radka s Kájou, kteří porovnávají svá řešení. Vybavuje se mi v prostřední 

řadě zádumčivý Vojta a Honza Kotek. Oba mlčí, ale pracují. Podobně je na tom i Jirka Dědek, ale 

ten občas zavtipkuje. Z poslední lavice na mě hledí Jirka Sluka, tváří se nedostupně a uraženě. 

Z tohoto kouta třídy ale slyším usměvavou Andrejku, která brebentí s Pavlou. V lavici před nimi 

pořád špitali Katka s Aničkou. Od dveří mě s bázlivým výrazem Maruška a Lenka sledují. 

Nezapomenu ani na Mílu, který sebou šije celou hodinu v první lavici. Tak se mi vybavuje 9.A. 

3.  Učit jsem chodila do vaší třídy moc ráda. Mám ráda třídy, ve kterých se v hodinách matematiky 

řeší matematika a ne chování nebo nevychovanost žáků. 

4. Co nejvíc, nevím. Těch milých a usměvavých okamžiků bylo dost. 

5. Dokud v mé sklerotické mysli  nevytlačí vzpomínky na vaši třídu třídy další, tak budu vidět vás 

všechny tak, jak jsem popsala výše. 

 

pí Iveta Mazgalová 

1. S 9.A jsem už bohužel nepracovala, ale když byli všichni mladší - konkrétně v 5.-8. ročníku byli fajn. 

Myslím, že o rok starší a moudřejší museli být 2x fajn. 

2. Rýžování zlata na Kuňce. 

3. Při nacvičování Červeného Karkulína. 

4. Jako na všechny odcházející –  budu vzpomínat jen v dobrém a myslet na vás, aby se vám v životě 

jen a jen dařilo! 


