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Zpověď učitelů 
1. Máte nějaký nezapomenutelný zážitek s naší třídou? 
2. Jaká s námi byla spolupráce? A jak se vám u nás učilo? 
3. Jací jsem jako třída? 
4. Kdo vás jako první napadne když se řekne 9.A 

E.Pišlová: 

1. Pamatuji si na vás ještě jako na malé čtvrťáky. Když jsem se pak vrátila z mateřské, vůbec 
jsem vás nepoznala! Připadalo mi, že jste se hrozně rychle změnili na mladé slečny a pány a 
dlouho jsem si na to nemohla zvyknout. 

2. Jak kdy. Někdy super a v pohodě, občas bylo docela rušno. Přes letní prázdniny jste vyzráli 
a zklidnili se, takže od letošního školního roku se s vámi dalo jednat už jako s dospěláky. 

3. Jste pracovití, komunikativní, umíte bít vtipní. Par krát jsem si všimla že jste se k sobě 
chovali ne zrovna ukázkově, ale mnohem důležitější je , že když bylo potřeba, pomáhali  jste 
si a drželi při sobě. 

4. Tomáše Jáče opravdu nejde přehlédnout. 

J. Fiala: 

1. Vánoční představení.                                                                                                                     
2. Příjemná                                                                                                                                       
3. ! ? ♥ ☺                                                                                                                                     
4. Všichni. 

 H.Řezáčová: 
 
1.  Spoustu, jen si na žádný nemůžu vzpomenout,  ☺ Jak vám bylo v osmé třídě špatně po Ev 
ze špaget a „Maršmelou´´ všechen stavební materiál jste snědli.  
2. Těžká práce vás rozpohybovat, ale když už se to hnulo bylo a je to fajn. 
3.Ukecaní, veselí, často vtipní, ale také pohodlní. 
4. Stále usměvavá Bára a Ivana + Martin. Testosteronem „nadopovaný´´ Jache. 
 
D.Tejnská: 
 
1. Nevzpomínám si. 
2.Chodila jsem k vám učit docela ráda. Neměla jsem s tím žádný problém. 
3. Už vás dva roky neučím-nevím. 
4. Bára Laurinová – pro mě férová holka. 
 
D.Kalousková: 
 
1. Při své skleróze si žádný nevybavuju.  
2. Spolupráce- jak s kým a jak kdy ☺ Ale docela to šlo. 
3. Jací jste jako třída? Tak to musíte posoudit hlavně sami- jaké máte mezi sebou vztahy, jak 
se ve své třídě cítíte. V hodinách informatiky jsme neměla moc šancí vás jako celek posoudit. 
4. Jáč, jednoznačně 



 

 

I.Mazgalová: 

1. Hodně dlouho jsem přemýšlela. Ale upřímně zážitek, který nejčastěji popisuji i svým 
známým je tento. Při hodině informatiky, při tvorbě tabulky, do které jsme zapisovali vaše 
jména, měsíc narození a měsíční znamení, jsme zjišťovali kdo je ve kterém měsíčním 
znamení. Ptala jsem se vás, kdo je Panna (znamení horoskopu). Myslím, že ve vaší třídě nikdo 
není, tak jsem si odpověděla, že já. Načež se ozval pohotový Jáčík: „To by ale Dáda musela 
být z děcáku.“  

2. Na 1. stupni – při výtvarné výchově jste byli šikovní, hodní, dokonce i pracovití. S 
postupným „vyzráváním“ jste, teď už v hodinách informatiky,dávali trochu víc najevo, pokud 
vás něco nebavilo nebo vám to příliš nešlo, ale to souvisí s věkem a do dnešní „bojovné“ doby 
to není zase až tak na škodu. Všechno ale vždy probíhalo v rámci dodržování pravidel 
slušnosti a takový trpaslíček Baltíček umí pozlobit!!!  

3. Jací jste jako třída? Myslím, že dobrý kolektiv. Stávají se z vás mladí lidé, kteří se blíží 
dospělosti a často už máte úplně jiné starosti než mají „dítka školou povinná“. Finiš před 
přijímačkami jste zvládli perfektně, taneční vás posouvají blíž do světa dospělých a je fajn 
vidět, jak se z vás pomalu stávají slušní a zodpovědní mladí lidé.  

4. No já mám jedno jméno, na které nikdy nezapomenu, protože jsem se s tímto človíčkem 
musela setkat už při jeho narození, aniž bych ho tenkrát znala. Protože je narozený ve stejný 
den, měsíc, rok a dokonce i na stejném místě jako moje dcera, což je pro každou mámu 
nezapomenutelné, takže i když to se školou moc nesouvisí…je to Bára Laurinová. S tím 
souvisí i jméno Ivy Kosinové, která byla dobrou kamarádkou a s Bárou jsou dodnes 
nerozlučná dvojice.   

 
I.Drozdová: 
 
1. Mám hodně zážitků s vámi a to převážně pěkných. Ať už to jsou neustálé vtípky Tomáše, 
ze kterých od šesté třídy nevyrostl ☺, Občasný nezadržitelný smích Báry, nebo chvíle, kdy jse 
se dokázali na úrovni popovídat i o jiných něž školních věcech. 
2. S většinou z vás byla dobrá spolupráce, ale našli se i takový, které jsem se snažila zbudit a 
přinutit je k práci, většinou marně. ☺ Učilo se mi u vás dobře a budu na vás ráda vzpomínat. 
3. Nedovolím si vás hodnotit jací jste jako třída, to musíte posoudit sami, ale já jsem se na vás 
mohla spolehnout. 
4. Vždycky vás jako první napadne člověk, který v dané třídě nějakým způsobem vyniká. 
V této třídě je to Tomáš Jáč. 

M.součkouvá (třídní učitelka v 3.- 4. třídě) : 

1.  Vzpomínám si hodně, jak jsme se loučili se Zuzkou kopovou, jak jsme  vybírali pro ni 
dárek. Nezapomenu na náš výlet v Praze- Zoniga, jak jsem se sním všichni fotili.                    
2.  dobře. Ze začátku jsme si musela zvyknout.                                                                               
3.  Nevím moc se ve vás nevyznám. Máte dost problémových žáků.                                         
4. Šorejs, Dědek, Ludvík, Filip, Češka, Jáč! Vadí mi chování kluků. 



P.Fialová (třídní učitelka v 5. třídě): 

1. Z 9.A jich moc neznám jelikož jsem vás učila pouze na seminář z čj, kam jste nechodili 
všichni. Ale přece… dostala jsem vás v páté třídě jako třídní a do té doby jsem nikdy v páté 
třídě neučila. Vy jste mi v září vyprávěli své prázdninové zážitky. Radek Ludvík s velkým 
zaujatím líčil jak se vozil traktorem…Já chvilku nevěděla, zda je to pubertální vtip-nebyl-
opravdu jste v té době byli dětmi. 

2. Na pátou třídu s vámi vzpomínám ráda.V tu dobu jsem se těšila na miminko vy jste 
s ůsmněvem sledovali moje rostoucí břicho.když jsem se na konci roku s vámi loučila, bylo 
mi to líto. Vpomínám si na dárečky pro miminko které jsem od vás dostala. Dnes naše Marie 
využívá bačkůrky od Báry Laurinové pro panenku. Letošní seminář z češtiny byl pro mě často 
oříškem. Ale snad jsme to zvládli a alespoň něco vám dal !? 

3. Dnešní 9.A neznám. Po mém návratu z mateřské jsem vás téměř nepoznala. Vypráví o vás 
vaše paní učitelka třídní, která vás ochraňuje a vychvaluje. 

4. Kdo mě napadne? Radek Ludvík a jeho traktor. Bára Laurinová a bačkůrky pro miminko 
přibalené ke kytce. Tomáš Jáč a jeho vtipy, které má stejné jako jeho táta. Víťu Krále a jeho 
vyskoká postava. Přeju vám všem hodně štěstí. 

A.Banghová (třídní učitelka v 6.-9.) : 
 
1. Konkrétní zážitek nemám, spíš nějaké drobné rituály. Bude mi chybět: „ Good morning 
Mrs. Teachers sss…´´,  „nebo- Zůstaneme dnes v kruhu, pani učitelko?´´  Taky tři stejné 
stojící postavy, kteří zase nemají domácí úkol nebo odpovědi rychlejší než myšlenky. 
 
2. Čím jste byli starší, tím šla práce líp. Už jsme věděli, co od sebe můžeme očekávat. 
 
3. Byli- a jste stále- třída příjemná bez větších problémů, postupně jste začali tolerovat jeden 
druhého, i když jste si třeba úplně nesedli. Byli jste i pracovití. Ocenila jsem, jak jste zabrali 
před pololetním vysvědčením v deváté třídě. 
 
4. Napadne mě učebna J1 a jak tam  všichni sedíte. 

___________________________________________________________________________ 

Taky jsem položili otázku vyučujícím, které nás učily v první třídě. 

Otázka zněla: Jací jsme byli jako prvňáci? 

V.Šulcová: 

Natěšení, zvídaví, pracovití, milí. 

J.Burešová: 

Ráda vzpomínám na všechny prvňáky. Je to práce radostná, když vidím co, všechno se děti za 
ten rok naučí. Teď se ale divím, jak jste všichni vyrostli. Přeji všem co nejvíc úspěchů 
v dalším studiu a životě vůbec. 



Spojovačka 

 
1) K . Bartošová    a) Biker 

2) V. Brzoňová    b) Síla 

3) K. Bulušková    c) Tichá voda břehy mele 

4) K.  Capoušková    d) Smíšek   

5) L. Dědek    e) Bob Marley 

6) Z. Dostrašil    f) Mobilní maniak 

7) R. Drotoš    g) Papoušek 

8) M. Dudl    h)Šampon 

9) L. Fainová    ch) Třídní kniha    

10) L. Filip     i) Blondýna 

11) P. Horák    j) Skaut 

12) T. Jáč     k) Drsná kapitánka 

13) I. Kosinová    l) Květinka 

14) V. Král     m) Ředitel vápenky 

15) B. Laurinová    n) Malej a šikovnej 

16) R. Ludvík    o) Slečna Fain 

17)  V. Vondrák    p) Elvis 

18) T. Winklerová    r)Nerv 

19) V. Vrabec    s)Smrduté ponožky 

( 1.d, 2.i, 3.c, 4.ch, 5.h, 6.m, 7.g, 8.j, 9.o, 10.a, 11.n, 12.s, 13.k, 14.p, 15.b, 16.f, 17.r, 18.l, 19.e ) 

Zpověď žáků 7. a 8. tříd 

(1) Byli jsme vám vzorem? 

(2) Uleví se vám po našem odchodu? 

(3) Kdo je vám blíž? 9.A nebo 9.B ? 

(4) Na koho budete z 9.A. vzpomínat v dobrém? 

otázka 7. 8. 

1. Ano- 12     Ne- 10     Nevím- 2 Ano- 6     Ne- 8     Občas- 1     Někdo- 2 

2. Ano- 8     Ne- 16     Nevím- 4 Ano- 3     Ne- 12    Nevím- 2 

3. 9.A.- 13     9.B.- 11     Obě- 14 9.A.- 9     9.B.- 6     Stejně- 2 

4. Všichni- 4  Nikdo- 10  Bulušková- 3  

Vondrák- 3 

Nikdo- 5  Jáč- 7  Fainová- 2 

 



Kam jdeme studovat

Kristýna Bartošová

Veronika Brzoňová

Kateřina Bulušková

Kateřina Capoušková

Lukáš Dědek

Zbyněk Dostrašil

Roman Drotoš

Martin Dudl

Lucie Fainová

Lukáš Filip

Petr Horák

Tomáš Jáč

Ivana Kosinová

Vítězslav Král

Barbora Laurinová

Radek Ludvík

Střední škola strojní stavební a dopravní Liberec
 - Provoz a ekonomika dopravy

 Střední škola strojní stavební a dopravní Liberec
 - CNC stroje

Střední škola gastronomie a služeb Liberec
 - Kuchař 

 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec

  Liberec - Strojař

Tereza Winklerová

Vojtěch Vrabec

Vojtěch Vondrák

 Střední škola gastronomie a služeb Liberec
 - Kosmetické služby

 - Automechanik

Střední škola průmyslová strojní a elektrotechnická
Liberec - Mechatronika

 Liberec - Strojař
 Gymnázium Turnov

 Středí škola gastronomie a služeb Liberec
 - Cukrář
 Střední škola hotelová a obchodní
 - Optik
Střední odborní škola pro administrativu EU Praha
 - Právní administrativa

 - Strojní mechanik
  SOU a SOŠ nábytkářská Liberec
 - Truhlář
 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická 

 Střední škola strojní stavební a dopravní Liberec

 Střední odborná škola a gymnázium Na Bojišti Liberec

 Střední škola právní- Právní akademie Liberec
 - Zaměření na sociální činnost

 Střední škola právní- Právní akademie Liberec
 - Zaměření na sociální činnost

 Střední škola průmyslová strojní a elektrotechnická  
 Liberec - Elektrotechnik

 Střední škola průmyslová strojní a elektrotechnická

 - Malíř a lakýrník
 Gymnázium a SOŠP Liberec



Lucie Fainová                                                                                                                      Kateřina Capoušková 

Tomáš Jáč 

 

                                                                                                        Vojta Vrabec 

Martin Dudl                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                       Ivana Kosinová                                  

 

 

                                                                                                    Veronika Brzoňová 

Zbyněk Dostrašil                                                                              

 

 



 

 

 

  

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Přezdívky učitelů 
 
M.Součková –Křeček Mireček/ 
Brkoslav 
A.Banghová – Bandaska 
H.Řezáčová – Řezba 
D.Kalousková – Kalous/Jelen  
I.Mazgalová – Mazgiv 
M.Pospíšilová – Kadlec/Kadlecka 
L.Štefanová – Štefanka 
I.Drozdová – Drozdiv/Drozd 

E.Pišlová – Evík 
D.Tejnská – Madam 
M.Hubová – Huba Buba 
J.Žalud – Kaštan 
J.Fiala – Kníráč 
J.Rulcová – Rulcka 
P.Fialová – Fialka 
D.Kaplanová – Kaplanka/Kaplan 

 

Hlášky učitelů 
 
Třebas (Řezáčová) 
Odložte pisátka (Pospíšilová) 
Opřeme se o břišní stěnu a zpíváme kočičky a kocouři (Havrdová) 
Žák:  Pane školníku, nenašel jste klíče?  Školník:  já žádný nehledal. 
Ahoj děvy (školník) 
Já vám to neřeknu…….Jo to včera když, jsem byla s Bártem (Banghová) 
Nejezděte mi tady na těch židlích (Kalousková) 
Žák: Od kolika bodů byla 2. ?.......Učitelka:  Spočítejte si to přes % (Drozdová) 
Uděláme si jen krátký zápis, ju? (Pišlová) 
Věnujte mi ješte 2 minutky (Pišlová) 
Já neřvu jen, mluvím nahlas (Drozdová) 
Mimo jiné (Drozdová)  
 

 
Hlášky žáků                                    Třídní maskot
 
To bych si ho ufik                                                                       
Psí ančovička 
Zastaralej česnek 
Už si to sem šlape 
Ješte jednou cekneš 
Píšeme písemku? 
Máš úkol? On byl úkol? 

 



                   Křížovka 

 

1) Nejoblíbenější karetní hra kluků 9 třídy? 

2) Který kluk propadl do 9.A (příjmení)? 

3) Přezdívka malého, drzého sparťana? 

4) O kterém se povídá že má velkou hlavu (jméno)? 

5) Hasička z 9.A? 

6) Který sport bere Báru Laurinovou? 

7) Který jediný žák propadl? 

8) Sport, který kluci hrají o přestávce? 

9) Který kluk si na 1. stupni vyrazil celou první řadů zubů (příjmení)? 

10)  Největší šprt (příjmení)? 

11)  Která holka má bezlepkovou dietu? 

12)  Jedna ze tří holek, která přišla z Dlouhého mostu? 

13)  Dopravní prostředek Lukáše Filipa? 

14)  Na který hudební nástroj hraje Zbyněk Dostrašil? 

 

 

 


