
  

TERMIT 
 



Jací jsme byli z pohledu 

třídních učitelů 
 

 
 
„Moje“ děti, velké děti, byli moji první prvňáci na zdejší škole. Nikdy na ně nezapomenu. 
Malý, vykulený, někdy ubrečený, taky zamilovaný. Nebudu je jmenovat, určitě se poznají. 
Čtenáři pod lavicí, taky vzteklouni, občas se někdo na výletech ztratil a museli nás rozhlasem 
vyvolávat. Taky úspěšní sportovci-lyžaři, malíři a zpěváci. Ve třetí třídě, když jsme se loučili, 
tak mi koupili společný dárek a dohnali mě k slzám. Přeji všem hodně radosti v životě a 
úspěchů. 

-Miroslava Součková- naše první třídní učitelka 

 
 
V 5. ročníku jsem od vás dostala diplom pro nej- učitelku  školního roku 2012/2013 Nyní vás 
mám hodnotit já, jací jste byli. Neberte to ode mě jako „šplhání“ za vaše ocenění (určitě 
nebylo úplně od všech). Ráda bych nyní vyhodnotila já vás za moje nej- „čtvrťáky“ a „páťáky“ 
(úplně všechny), s kterými se výborně pracovalo ve škole a skvěle bavilo na výletech.  Z vaší 
třídy jsem měla nejvíc programátorů do Baltíka, kterým bych nyní rovněž ráda poděkovala za 
jejich práci v kroužku a na soutěžích (a to všem, nejen těm, co to se mnou a s Baltíkem 
vydrželi až do 9. ročníku). Procestovali jsme spolu naší republiku křížem krážem při soutěžích. 
Bude se mi po vás stýskat. Takové programátory asi jen tak hned mít nebudu.  Přeji vám 
všem hodně štěstí v dalším studiu a do života vůbec ☺. 

-Iveta Mazgalová- naše druhá třídní učitelka  

 
 
Práce ve škole je úzce spojena s časem. Školní rok se přísně dělí na pololetí, jednotlivé dny 
odměřujeme na vyučovací hodiny, které od sebe oddělují dlouhé nebo krátké přestávky.      
Od září do června čas rychle ubíhá, všichni se těší na prázdniny, aby se ale na podzim zase 
sešli před školou a zahájili nový školní rok.  V tom příštím už nebude stát v malé hodkovické 
uličce, nesoucí jméno po významném pedagogovi, vítat se s důvěrně známými spolužáky, 
tleskat třídním učitelům a pospíchat  do „své“ třídy, abyste si, pokud možno, sedli na „své“ 
místo. Základní škola je vám již těsná. Potřebujete další známé, nové zážitky, bohatší 
zkušenosti  a širší rozhled i rozlet. Všechno tam na vás za dveřmi naší – vaší současné- školy 
čeká. Ale její dveře se zavřou za vámi, nikoli před vámi. Vždy tady budete vítáni, když se 
budete chtít přijít podívat, pozdravit se s bývalými spolužáky i učiteli a pochlubit se, jak se 
vám daří. Byli jste pro mě třída, která se opouští těžce a na kterou se jen tak 
nezapomíná.  Děkuji vám především za vaši spolehlivost a slušnost, přátelské vztahy a 
příjemnou atmosféru ve třídě, vzájemnou toleranci, zodpovědnost, vstřícnost a samostatnost, 
smysl  pro humor i snahu se něco naučit. Vím, že se ve světě neztratíte a brzy si zvyknete  na 
všechno nové. Držím vám palce a přeji  MĚJTE SE FAJN!    (a občas si vzpomeňte…☺)  

-Alena Banghová- naše třetí, poslední, třídní učitelka 
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Znám vás teprve od září. A to především z hodin fyziky a přírodopisu. Je tedy velmi těžké 
napsat ,,Jak vás vidí já…´´. Při hodinách vidím pár žáků pracovitých a svědomitých, sem tam 
nějakého lenocha. Po přijímacích zkouškách se poměr trochu změnil. Celkově je z toho 20 
bezva žáků 9.A. Protože máte život před sebou, a ten i lenochy donutí občas k práci, přeji vám 
všem hodně úspěchů, radostí a co nejméně životních kopanců. 

-Renata Nožičková- přírodopis, fyzika 

 

Okamžitě se mi vybaví tváře většiny dívek – milých, nenápadných, ale vnímavých a obličeje 
bystrých a inteligentních kluků se smyslem pro humor. Byli jste pracovití a pečliví. Ve vaší 
třídě panovala převážně příjemná atmosféra a klid.  Pro některé z vás až příliš. A tak se tu a 
tam zbytek děvčat vydalo opačným směrem a pustilo se třeba (nikoliv se zlým úmyslem) do 
nesmyslné diskuze, která stejně nikam nevedla a pro kterou neměla třída pochopení. A vám – 
děvčatům, takové chování spíš uškodilo. 
Přeji vám, ať se v životě setkáváte se samými milými a vlídnými lidmi, jací jste vy sami a ať 
jste v životě šťastní.    

-Eva Renzová - němčina, dějepis 

 

Třídu učím (resp. jsem učil.. ☺) necelé dva roky, což je velmi krátká doba na to, abych poznal 
vše, co ve třídě funguje a nefunguje. Nicméně hlavně v období našeho seznamování na mě 
třída působila lehce nesmělým, možná někdy až zakřiknutým dojmem, když jsem mluvil 
hlavně já a hledal oporu, která se mnou třeba i bude nesouhlasit ☺, ale třída mlčela a pouze 
slepě plnila, co jsem po ní žádal. Situace se začala lámat někdy na konci druhého pololetí 
osmé třídy, kdy žáci zjistili, že se se mnou mohou bavit úplně normálně a vlastně i o všem, a 
ta situace snad pokračuje doteď. Třída na mě jinak v obecné rovině působí soudržným 
dojmem, každopádně i zde fungují malé skupinky žáků, které kolektiv někdy oslabují, jindy 
lehce rozdělují, což je samozřejmě velká škoda. V tak početné skupině je to ovšem naprosto 
normální. Osobně budu mít na letošní 9.A. jen ty nejlepší a nejmilejší vzpomínky, které 
rozhodně zastíní mírné nedostatky, které tahle třída má (resp. měla nebo mít bude… ☺)… Na 
závěr malá perla z písemky, která se mi zapsala do paměti a jen těžko jí někdy z ní vytlačím☺. 

- „V Jihočeském kraji je významný chov jablek.“   
-Jan Maryško- zeměpis 

Měla jsem Vás na matematiku od páté nebo šesté třídy. Vidíte, jak ten čas rychle letí a moje 
skleróza stoupá. A vy po mně chcete, abych něco o vás napsala, jak mohu ☺. Co si pamatuji, 
tak vždycky jste byli fajn třída, se kterou se dalo, dohodnou a na všem domluvit. Ráda jsem u 
Vás učila, i když někteří jedinci nikdy nechtěli přistoupit na pravidla matematického zápisu. 
Přeji vám hodně štěstí a ať se vám daří na té cestě do dospělosti. 

-Ivana Drozdová- matematika 



Třídní hlášky 

        Hej Průjmič!                      

Já s tím nesouhlasím                                                                  
 Sejdeme se na pracáku                                     

     Té se bojím do dnes           
                                                           Nemáte někdo svačinu? 
            Ono to umí běhat?  

                                                                             Vy jste nikdy nebyli v divadle? 

     Doufám, že nebudu tančit s tankem.                   

                             Táhni do béčka!                                                 Zec ojch                  

Já ťukám, ty mluvíš                                                      Měli jste si to sehnat v béčku 

            Pustíme si dneska nějakej film?                                Třída tě podrží                                           
 
                                                      To je tvůj boj 

Dáme si kartičky, ju? 

       Kdy bude další perník?                                                     Pane učiteli, máte vši?                              
 
                   Zuzko, pošli to do skupinovky                   Rožni  

To je hloupé 
                          Mezi námi je věkový rozdíl                          Kde máte třídní knihu? 
       Dej si deset                                           
                                                           Má někdo nějaké novinky? 
 
Nerozumím řeči tvého kmene                                       To se může objevit v přijímačkách 
 
        Neseďte na topení, budete mít pomalé spermie 
                                                                          Na střední se s vámi nikdo mazlit nebude 
 
            Máte dneska dobrej účes, pane učiteli 
                                                                  Jirko, nesměj se na to maso 
              
Zvonění je pro mě, ne pro vás                                
                                                                Jestli chceš, můžeš si to odříkat za mě 
 
            Já toho mám plnou pusu a vy se o tom bojíte mluvit (sexuální výchova) 
 
 



 



Školy kam jdeme 

Jméno Škola Obor 

Viktorie Banghová Střední škola gastronomie a služeb Kuchař 

Vanesa Capoušková Soukromá střední škola MAJA, s.r.o. Kadeřnice 

Fanda Dědek Střední škola strojní a dopravní Liberec Nástrojář 

Karolína Farská Obchodní akademie, Liberec Eko. Lyceum 

Matyáš Fiala Gymnázium a SOŠPG, Liberec Gymnázium 

Nikola Holubová  Střední škola, Mladá Boleslav Obchodník 

Adéla Jäschkeová Obchodní akademie, JBC Zahraniční obchod 

Emil Milan Kněbort SUPŠ Turnov Umělecké kovářství a zámečnictví 

Zuzana Konopová OHS Turnov Hotelnictví  

Kateřina Kopová Střední škola na Bojišti  Dopravní prostředky 

Denisa Nováková Střední zdravotnická škola, Turnov Sociální činnost 

Kryštof Panuška  Gymnázium a SOŠPG, Liberec Gymnázium 

Natálie Rotková  SPŠ Stavební, Liberec Stavebnictví 

Jiří Růta Střední průmyslová škola, Liberec Informační technologie 

Matěj Sedláček OHS Turnov Nástrojář 

Jakub Trafina SPŠ Stavební, Liberec Stavebnictví 

Karolína Vrátilová Střední umělecká škola,Železný Brod Design skla  

Illya Melnyk Střední škola strojní a dopravní Liberec Mechanik 
Matěj Ulč  Obchodní akademie, Liberec Obchodní akademie 

Lucie Stromková Střední škola strojní a dopravní Liberec Provoz a Ekonomika dopravy 

   

 
 

Ti, co přišli a odešli 
 
Ti, co od nás odešli Ti, co k nám přišli 

Marek Futera Matěj Ulč 

Adam Ščambora Kuba Trafina 

Filip Marek Illya Melnyk 

Monik Křížová Lucie Stromková 

Marek Cvoreň 

Jonáš Horáček 

Tereza Špačková 

Petr Třešňák 
 
 


