
 



Jaký na nás máte názor? 

Třídní učitelka Eva Renzová: „Tyhle děcka v klidu nebudou,“ řekla mi s 

úsměvem paní učitelka Řezáčová, když jsem za ni převzala ve 2. pololetí 7. třídy 
u vás třídnictví. A mně bylo hned jasné, že má pravdu a ani časem se to zásadně 
nezmění. Na každé pedagogické radě se o vás, divokých a živých dětech, 
mluvilo nejdéle. Samé průšvihy, kázeňské prohřešky a následně důtky, ze 
kterých jste si stejně nikdy moc těžkou hlavu nedělali. Aspoň že jste se k těm 
lumpárnám, co jste vyvedli, vždycky přiznali! O přestávkách jste bývali seskupení 
v jednom chumlu, vzájemně se pošťuchovali a s oblibou jste si vytrvale 
schovávali vaše věci. Ani trochu jste nechápali (nebo nechtěli chápat) výtky 
rozzlobených učitelů, za co vás vlastně napomínají. Vždyť jste si jenom hráli!?..    
A ten prospěch, nebo spíš neprospěch některých z vás? Jedna nebo dvě pětky 
neznamenají ještě nic tragického, to je v pohodě, říkávali jste. A pak přišel náš 
první společný výlet a já, lehce nervózní, jsem si jen přála, abychom cestu pěšky 
z Ještědu přežili ve zdraví a hlavně bez úrazu. A tady jsem zjistila, že mimo 
prostředí školy jste moc fajn. S úžasem jsem sledovala, jak vás dokáže 
nadchnout sebemenší maličkost (klacík s kalužkou vody, šišky v lese nebo 
prádelní kolíček). A stejně fajn jste se chovali i na dalších společných akcích 
mimo školu. A jací jste teď, na konci devítky? Z holek, které se ještě vloni 
neohroženě pustily do souboje s kluky, se staly opravdové slečny, milé a 
usměvavé, a klukům v obleku to v tanečních moc slušelo. A jestli ne někde jinde, 
tak alespoň tady jste se chovali jako opravdoví gentlemani. A i když mě někdy 
moc mrzelo, že většina z vás hází školu za hlavu, budete mi vážně chybět. Přeji 
vám, aby vaše nezkrotná chuť užívat si život naplno vám vydržela co nejdéle.  

Paní učitelka Ivana Drozdová: Byla jste třída, na kterou se nedá 

zapomenout. Vždy, než jsem vstoupila do vaší hodiny, tak jsem přemýšlela, jestli 
to bude boj vás něco naučit, nebo zábava. Ale nikdy jsem se s vámi nenudila. 
Dokázali jste mě rozesmát i rozčílit, ale v životě se na to zlé zapomíná a zůstává 
jen to dobré. Budu na vás moc ráda vzpomínat a doufám, že se vám splní vaše 
sny a přání. Moc vám to přeji. 

Paní učitelka Pavlína Fialová: Třída 9.B je takový živel. Učitel nikdy neví, co 

ho tu potká. Byli jste aktivní, plní života, nápadů dobrých, i těch méně 

povedených. Do vaší třídy jsem chodila ráda. Byla s vámi legrace, čiší z vás 
dobrá nálada a umíte i pobavit. Pro učitele jste adrenalin, který ho nenechá spát. 
Někteří z vás jste mi udělali radost výsledky z přijímacích zkoušek.                   

Upřímně? Bude se mi stýskat... 



KDO KAM ODCHÁZÍ  

                Přišli nebo odešli 

Tomáš Bergman (odešel)                                           Jana a Iva Novákovy (odešly) 

Marek Futera (přišel a odešel)                                  Jůlie Žůrková (přišla)  

Lukáš Hlavnička (odešel a přišel)                              Lukáš Vele (přišel a odešel)  

Jirka Havel (odešel)                                                      Marek Vlček (přišel a odešel)  

Honza Kristofčák (přišel a odešel)                            Kačka Šumerajová (přišla)                                      

Hlavnička 
Lukáš 

OHS Turnov Strojírenství  

Hrušovský 
Radim 

Střední průmyslová škola technická JBC Mechanik elektrotechnik  

Jírová 
Kateřina 

Střední škola gastronomie a služeb, Dvorská LBC Cukrář  

Kašpárková 
Nikola 

Střední zdravotnická škola Turnov Zdravotnický asistent  

Khauer 
Matyáš 

Gymnázium SOŠPg Jeronýmova LBC Gymnázium  

Komňacký 
Richard 

Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická LBC 

Technické lyceum  

Kvapil  
Jan 

Střední odborné učiliště Hubálov Opravář zemědělských 
strojů 

 

Landfeld 
Marek 

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště 
strojírenské 

Provoz a ekonomika 
dopravy 

 

Melichar  
Ondřej 

Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15 LBC Mechanik elektrotechnik  

Musil  
Jan 

OHS Turnov Nástrojař  

Růta 
Petr 

Střední škola strojní, stavební a dopravní LBC Nástrojař  

Sitková  
Jana Vendula 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední 
odborná škola Turnov 

Kuchař, číšník  

Svatošová 
Andrea 

Kateřinky LBC Aranžér  

Svoboda 
Vojtěch 

Střední škola strojní, stavební a dopravní LBC Nástrojař  

Šumerajová 
Kateřina 

Střední škola gastronomie a služeb, Dvorská LBC Cukrář  

Třešňáková 
Aneta 

Gymnázium SOŠPg Jeronýmova LBC Pedagogické lyceum  

Žůrková 
Julie 

SŠ Náhorní Praha Knižní a nakladatelské 
činnosti 

 



 



CO O NÁS VÍŠ? 

Přiřaď jméno a koníček: 

1) Andrea                                                                        c) Traktory 

2) Matyáš                                                                       k) Sportovní šerm 

3) Sorák                                                                          j) Knihy 

4) Vendula                                                                    l) Fotbal 

5) Kačka Š.                                                                     n) Skákání s kolem 

6) Radim                                                                        g) Kytičky  

7) Nikola                                                                        o) Florbal 

8) Julie                                                                            e) Vaření 

9) Jéňa                                                                         a) Kreslení 

10) Ondra                                                                      f) Filmy 

11) Kačka J.                                                                   d) Tancování 

12) Richard                                                                    p) Make up 

13) Kvápa                                                                       i) Ragby,Florbal 

14) Lukáš                                                                        b) Procházky 

15) Růťák                                                                        h) Skaut 

16) Marek                                                                       m) Ježdění na kole, Florbal 

17) Aneta                                                                       ch) Hraní na PC 

 

 

Řešení:   

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

 

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


