Bartošová Aneta
Černá Veronika
Dlouhý Jan
Dlouhý Tomáš
Haueisenová Veronika
Chmelenská Jana
Imramovská Kristýna
Jurgová Kristýna
Karas Tomáš
Klementová Karolína
Kosohorský Tomáš
Kostková Dominika
Mackovičová Michaela

Macháčková Wendy
Majer Jan
Pavelcová Miroslava
Pešlová Iveta
Povolná Anna
Šilhán Erik
Šperl Lukáš
Uldrichová Lenka
Václ Jan
Vachoušek František
Vaněčková Eva
Vinická Karolína
Dedík Ludvík

Jak probíhá vyučování
Vyučování probíhá různými způsoby podle toho jakého máme učitele či učitelku. Někteří se
snaží zpestřit a vyložit látku filmy nebo dokumenty, ale někteří jsou pro projekty a
prezentace.
Řekneme vám jak probíhají některé naše hodiny.
Hodiny přírodopisu:
Paní učitelka Sloupová nám vždy vyloží látku a poté si ji zapíšeme..Když je to možné rozdělí
nám referáty..podle nás je výhodou, že píšeme prověrky často protože píšeme z menší části
teorie.A proto skoro nikdo nemá z přírodopisu špatné známky.
Hodiny dějepisu:
Ty nás hodně baví,protože na ně máme paní učitelku Horejšovou, která nám látku vysvětlí
všemi způsoby jenom abychom ji pochopili a hlavně zapamatovali. Občas chodíme na nějaké
filmy.
Hodiny fyziky:
To nám většinou pan Sulan vypráví příběhy ze života. Nás to sice trošičku nudí, ale jsme rádi,
že se nemusíme učit. Některé no nudí ale naopak některé to velmi zajímá.
Hodiny tělocviku:
Tělocvik skoro všechny nebaví a teď mluvím jenom za holky. Protože všichni si stěžujeme,
když musíme něco dělat. A nejradši ze všeho běháme 800m.

Školní výlety 9.C
Asi každá třída byla někdy na školním výletě. Mým úkolem je připomenout svým
spolužákům chvíle, které jsme na výletech strávili společně, protože až si za pár let budou
prohlížet stránky tohoto časopisu, určitě si rádi zavzpomínají na kamarády, se kterými strávili
devět let na základní škole.
Na prvním stupni, jsme ještě jako mrňousové jezdili na jednodenní výlety, ale od šesté třídy
se to změnilo. Naši první společnou noc jsme strávili ve velkém dřevěném srubu v Podolí, kde
jsme se projeli na koních. Protože se nám tam líbilo, jeli jsme tam další rok znovu.
V osmé třídě jsme navštívili jeden z třeboňských kempů a myslím, že bychom se všichni
shodli na tom, že to byl bezesporu ten nejlepší výlet za celých 9 let. Navštívili jsme
Třeboňský pivovar, ze kterého si až dodnes pamatuji nepříjemný zápach.
Nebyli jsme jediní, kdo byl v kempu ,,na výletě‘‘. Uprostřed velké travnaté plochy mělo
postaveno stany několik starších Němců, kteří jak se zdálo, uměli využít situace, když jsme si
kopali s míčem a omylem nám spadl na kapotu jejich auta. I přes to, že se na nás jeden
z ,,důchodců‘‘ snažil svést škrábance na laku jeho auta, se nám podařilo dokázat, že čáry
nebyly od našeho míče. Myslím, že tento výlet se opravdu vydařil.
V deváté třídě jsme se všichni na výlet těšili, protože to měli být poslední tři dny bez učení,
které strávíme všichni spolu. Náplní prvního dne byl výstup na Kleť, kde nás měla čekat jízda
lanovkou. Cesta k lanovce nám přišla nesmírně dlouhá, ale nakonec jme to všichni vyšlapali.
Věc která nás všechny opravdu naštvala, byla ta, že lanovka ten den vůbec nejela. Vrátili jsme
se unavení do kempu a večer jsme si zahráli pantomimu. Druhý den jsme hned po snídani
vyrazili do grafitového dolu v Českém Krumlově. Tam jsme si na sebe vzali kombinézy a
helmy s baterkou (viz foto).
Nasedli jsme do malého vláčku a pár minut jsme projížděli tmavými chodbami dolu. Po
výstupu z vláčku nám pan průvodce ukázal několik částí dolu a také jsme si mohli potřít
obličej grafitem. Po prohlídce jsme si umyli holínky, svlékli jsme si kombinézy a pokračovali
jsme prohlídkou Krumlovského zámku.
Ze zámku si já osobně pamatuji pouze to, že mě bolely nohy a chtělo se mi spát. Večer
v kempu jsme se všichni pobavili převlékáním kluků za holky a šli jsme spát.
Třetí den ráno jsme si sbalili všechny své věci a vyrazili jsme domů. Nekonečně dlouhé
čekání na vlak zpříjemňovala pouze myšlenka na to, že za pár hodin už budeme ležet všichni
doma ve svých postelích.
Program celého našeho výletu byl vymyšlený dobře, ale bylo toho moc. Všichni jsme
proklínali bolest nohou, která nepřestala ani dva dny po příjezdu domů. Já osobně bych si tyto
tři dny plné turistiky zopakovat nechtěla, ale i tak, děkuji za čas strávený s těmi, kteří jsou mi
nejmilejší.

Třídní učitelka:Alice Golová

To jsme my!
Tomáš Balek

Ota Soumar

Lukáš Brejcha

Michal Šafránek

Barbora Burešová

Jiří Šmíkal

Šárka Gobyová

Daniel Štěpán
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Klára Haidingerová

Autor:Michal Šafránek

Naše sportovní třída 9.B se zúčastnila jak sportovních,tak
znalostních soutěží v různých předmětech. Naše fotbalové
družstvo vyhrálo Okresní kolo v mini kopané již počtvrté.

Na podzim letošního roku florbalové družstvo,složené z žáku
naší třídy,obsadilo 3. místo v okresním kole Orion Cup.

V obou ročnících Rubikon jsme obstáli na
výbornou, pokaždé jsme byli druzí (porazili jsme 9.A).V
biologické olympiádě obsadil Michal Šafránek úctyhodné 20.
místo. V matematické olympiádě v Klatovech obsadil žák naší
třídy Lukáš 3.místo a dále s Fandou Vadlejchem obsadili 8. a

9. místo
.
Družstvo volejbalistů s trenérem panem
Křížem obsadili druhé místo.
Na Poháru starosty naše třída je obvykle
první.

Majda Adamcová
Přátelé o mně říkají:
- hodná
- milá
- kamarádská
- přizpůsobivá
- obětavá
- pozorná
- praštěná
- vysmátá
- pohodová
- nedoslýchavá
- bezproblémová
- chytrá

Mates Fedor
Narodil jsem se 26.9.1994 v
městě Sušici. Jsem poměrně
vysoký a barva mých vlasů je
hnědá. Mými největšími zájmy
jsou hudba a sport. Ze zimních
sportů dělám hlavně lední hokej,
sjezdové
lyžování
a
snowboarding, v létě se pak
věnuji fotbalu a atletice. Hraju v
hudební skupině, ve které hraju
na baskytaru. Chodím na ZŠ
Lerchova v Sušici, kde brzy
dokončím základní vzdělání. Po
základní škole půjdu s nějvětší
pravděpodobností
studovat
místní gymnázium, po kterém
bych pak chtěl vystudovat
vysokou
školu.

Lucka Fischerová
Narozena v Sušici dne
24.12.1994, kde stále žije.
Baví ji jízda na koni, na kole,
čtení, plavaní.
Říkají o ní že je drzá,
náladová, praštěna,
ukecaná, vysmátá.

Simča Hostková
Simča
je
neuvěřitelně
optimistická, ohromně vtipná
a moc hodná osoba. Nemá
snad žádné nepřátelé a jestli
ano, obávám se, že jsou
psychicky labilní:) Simča je
moc přátelská a otevřená,
někdy
možná
trochu
neupřímná, ale vždy je to pro
dobro věci. Je to skvělá
kamarádka, co nikdy nezradí
a nezklame. Je na ní
spolehnutí ve všech situacích,
je bystrá, trochu bojácná,
skvěle drzá a také moc
pěkná:)

Dáša Hraničková
- přátelská, milá
- hodná a cílevědomá
- pohodová
- cílevědomá, má svůj styl
- hezká, hodná
- fotografka
- stydlivá
- hodná holčina, milá,
- strašně hodná a milá holka, Dá
se s ní mluvit.
- Dášenka je super holka, milá,
hodná, obětavá.
- fotografka s skvělá, jinak milá
a přátelská holka
- milá, obětavá
- hodná
- mám jí rád, dobrá kamarádka
- pěkně maluje, v pohodě
- je v pohodě
- v poho holka, občas moc tichá
- Dagmarka naše:), zdá se být
velice slušná (ve škole) ale jinak
fakt není :D... (Jakube!)

Bára Chmelíková
Narodila se 27. Ledna 1995
v Sušici, kde také doteď
bydlí.
Navštěvuje
školu
v Lerchově ulici už od 1.
Třídy. Mezi její zájmy patří
tenis, hudba, brusle, četba a
lyže. Ostatní o ní říkají, že je
hodná,
milá,
střeštěná,
občas
výbušná,
ale
i
přátelská.

Kačka Chmelíková
Narodila jsem se 8.března
v Sušici , kde nadále žiju.
Chodím do Základní školy
v Lechově ulici.
Mezi mé koníčky patří:
jízda na kole, hlídání
malých dětí , odpočinek,
lyžování ..
Říká se o ní, že je: milá,
hodná, praštěná, vtipná
obětavá, občas
nechápající, v pohodě ..

Martin Jílek
-cassanova
-optimista
-směje se každý kravině
-cholerik
-upovídaný
-kamarádský
-žalobníček
-roztomilý

Venca Jína
Narodil jsem se 16.
Května 1995 ve městě
Sušice. Přátelé o mě
říkají, že jsem
bláznivý, srandovní
vtipálek, ale občas
dokážu být prý až
nafoukaný. Mezi mé
zájmy patří vše kolem
PC, Airsoft a spoustu
jiných sportů. Právě
dokončuji základní
školu a chystám se na
průmyslovou školu ve
Volyni.

Jirka Kopřiva
Jmenuji se Jirka Kopřiva.
Bydlím ve městě Sušice a
dokončuji
základní
školu
Lerchova ulice. Mezi mé záliby
přes léto patří skateboarding a
jízda na kole, přes zimu
snowboarding. Ve volném
čase se bavím s kamarády
nebo občas hraju počítačové
hry. Moji přátelé si myslí, že
jsem
sebejistý,
vtipný,
cílevědomý, občas nerozhodný
a nezodpovědný.

Tina Kovaříková
Ahoj, jmenuji se Leontina a
1. července mi bude 16.
Ráda jezdím na koni, tancuji
Hip Hop a poslouchám
hezké písničky. Ale nejradši
mám stejně lenošení a
užívání si. Spolužáci o mě
říkají, že sem obětavá, milá,
vtipná, kamarádská ale taky
náladová. S mojí třídou jsem
si těch 9 let užila a
nezapomenu na ně. Díky.

Kuba Mařík
- kamarádský
- třídní šašek
- vtipný
- nebere věci moc vážně
- flegmouš
- optimista
- nekonfliktní
- občas si sedí na vedení:
Paní učitelka: „Děti,
pojedeme do divadla na
činohru do Plzně.“
Kuba: „A co tam budeme
hrát?“

Ríša Matějček
-uzavřený
-nikoho si nepustí k tělu
-paličatý
-někdy se chová jako malé dítě
-drzý
-má svůj názor
-vždy musí mít poslední slovo
-sebevědomý
-vtipný

Verča Mikulášová
-štíhlá
-tolerantní
-hodná
-na pohodu a vtipná někdy
-pohodová, prostě v klidu
-hodná, milá holka
-jo Veronika, supr holka
-tanečnice,supr holka, tichá
-nenápadná milá holka XD
-je na ní spoleh
-pořádná,chytrá, má krásnou
postavu
-milá, kamarádská, vtipná
-nejhodnější, nejkrásnější a
nejmilovanější Verunka pod
sluncem ☺

Tereza Mottlová

Kde blb, tam nebezpečno. J. W.
(Dál nemám co bych řekla.)
Spolužáci o mně říkají:
- optimistická
- vtipná, sebevědomá,
cílevědomá a tvrdohlavá
- žirafa
- oblíbená (i když to pořád
zapírá)
- super holka, mám jí rád
- spisovatelka (3x)
- má svůj styl
- vysmátá, chytrá a nadějná
- organizátorka (7x)
- originální
- chytrá, má skvělý smysl pro
humor

Kuba Mourek
Kuba je nervní spisovatel s
kapkou
inteligence
a
pochybným smyslem pro
humor. Je netrpělivý a nálady
střídá tak rychle, že nikdo u
něj neví, na čem je. Nejčastěji
ho přepadává melancholie a
výbuchy vzteku. Ve školní
lavici se mu chce ustavičně
spát, čímž velmi rozlaďuje
učitelky. Někdy až přespříliš
mluví a tím si vyvolává trapné
situace. Narodil se v roce
1994 ve znamení lva, má
jednu sestru, jednu matku,
jednoho otce, dva bratrance,
dvoje prarodiče, dvě tety a
dva strýce. Co více říct?

Honza Pádecký
Jsem hodný, naslouchavý, milý
kluk.
Zajímám se o atletiku, fotbal,
posilování.
Mám rád dobré jídlo, lidi kolem
sebe, sport.
Říká se o mě, že se nechovám
jako 15letý puberťák, dokážu
pomoct a poradit.

Terka Pavelková

Cílevědomá
sebevědomá
kamarádská
extrovert
drzá
má smysl pro humor
paličatá, umíněná
upřímná
hezká

Patrik Slopovský

Narozen v Sušici roku 1995 ,
kde doposud žije. Navštěvuje
zde
základní
školu
v
Lerchově ulici. Od příštího
roku nastoupí na SPŠ
stavební v Plzni. Mezi jeho
zájmy patří sportovně fotbal
a pak rekreačně ciklistika ,
florbal , lyže a snowboard.
Rád chodí ven s kamarády a
také rád posedí u počítače.
Ostatní o něm říkají že je
chytrý , v pohodě a že je
dobrý kamarád.

Jan Snopek
Jméno: Honza Snopek
Přezdívka: Johnny
Narozen: 15.dubna
1995,Sušice,ČR
Výška: 176 cm
Váha: 69 kg
Zájmy:
Fotbal,Muzika,Divadlo
Lidé o mně říkají:
Pohodář,Drzý,Paličatý,
Hodný,Upřímný,Roztomilý,
Bláznivý.

Pavel Šíma
Narozen roku 1995 v Klatovech,
avšak žije v Sušici. Od roku 2001
navštěvuje základní školu Lechova
ulice v Sušici. Mezi jeho záliby
patří rekreační sport
(fotbal,hokej,cyklistika) a hraní
počítačových her (především
divokých kmenů). Následující rok
bude navštěvovat Gymnázium
v Sušici.
Ostatní o něm tvrdí, že je hodný,
chytrý, tichý, uzavřený v sebe
sama, pečlivý a cílevědomý.

Luboš Šoural
Narodil jsem se v roce
1994 v Sušici a dosud
zde žiji. Navštěvoval
jsem školu ZŠ
Lerchova, ale od
příštího roku budu
navštěvovat školu v
Plzni.
Říkají o mně že:jsem
přátelský, hodný,
pohodář a fotbalista.

Makyna Špírková
Narodila se 3.11.1994 v Sušici,
kde i doposavad bydlí.
Roku 2001 nastoupila do první
třídy.
Od nového školního roku bude
navštěvovat Střední školu v
Klatovech.
Mezi její záliby patří všelijaký
sport, tanec a kamarádi.
Ostatní o ní říkají : Pohodová,
vtipná, akční, cílevědomá, ale i
tvrdohlavá, hodná, milá,
drzá, umí prosadit své názory a
nápady, občas náladová .

Dominika Tóthová
Dominika je přátelská,
usměvavá, zábavná,
upřímná, laskavá, zásadová,
naslouchavá, ochotná,
otevřená-optimistická,
přirozená, průbojná, hodná
přívětivá, čtivá, milá,
vtipná, hezká, přející

Bára Vendlová
Zájmy: lyžování, čtení,
cestování, filmy, hudba
Oblíbené předměty:
fyzika, angličtina,
matematika
Chystá se na
Gymnázium Sušice.
A spolužáci o ní říkají:
„Je to malá
eskymačka.“ :)

Pavel Vetrák
Jmenuji se Pavel Vetrák
narodil jsem se roku 1.8
1994 v Klatovech ale po
celý svůj život bydlím
v Sušici . Mezi mé největší
záliby patří fotbal a práce
s počítači.

Monika Řeháková

Třídní učitelka
- má chytré názory
- přátelská
- nedá na nás dopustit
- přísná
- hezká
- náladová
- nekompromisní

A to je konec !

Tady jsme skončili a jdeme zase dál…

