
 

 
 
 
Jméno: Jan  Bartoš 
Přezdívka:   - 
Znamení: ryby 
Motto: být stále lepší 
Zájmy: počítačové hry 
Sport: hokej 
- co mě škola naučila: číst,počítat 
 
 
jméno: Jana Bucifalová 
přezdívka: Janča, Janďula 
znamení: váhy 
motto: Punk´s not dead 
zájmy: tenis, snowboard, kámošky 
sport: tenis 
- co mě škola naučila: číst, psát, počítat 
  
 
jméno: Kristýna Forejtová 
přezdívka: Kristýna 
znamení: býk 
motto: když se daří, tak se daří 
zájmy: četba, malování, PC 
- co mě škola naučila: pravidelně svačit 
 
 
jméno: Aneta Gazdová 
přezdívka: Anet 
znamení: kozoroh 
motto:   - 
zájmy: malování 
sport: badminton 
- co mě škola naučila: všechno možný 
 
 
 
 
 

 



Jméno: Eliška Hejplíková 
Přezdívka: Kelišová, zelva 126 
Znamení: „Táhnout za jeden provaz“ 
Zájmy: chodit ven s kámoškama, hrát na počítači, 
 sport 
Sport: lyžování, jízda na kole, plavání, počítač, atd. 
- co mě škola naučila: číst, psát, počítat 
 
 
 
 
 
Jméno: Pavel Hlaváč     
Přezdívka: Lahváč 
Znamení: panna 
Motto: hlavně, ať se kouří z hlavně   
Zájmy: PC 
Sport: NIC 
- co mě škola naučila: ráno vstávat 
 
 
 
 
jméno: Veronika Hribiková 
přezdívka: Verísek 
znamení: váhy 
motto: táhnou za jeden provaz 
zájmy: chodit ven s kámoškama, počítač, sport 
sport: lyžování, jízda na kole, na bruslích, plavání 
- co mě škola naučila: číst, psát, počítat 
 
 
 
 
jméno: Leona Jokelová 
přezdívka: Lea 
znamení: beran 
motto: Neexistují nedobytný vrcholy 
zájmy: malování 
sport: bruslení 
co mě škola naučila: číst, psát, počítat a trochu se i chovat   



 
jméno: Kateřina Knězová 
přezdívka: Kačka 
znamení: Lev 
motto: Když se daří, tak se daří a zase naopak 
zájmy: sport, kamarádi 
sport: tennis, jízda na kole, bruslení, plavání 
- co mě škola naučila: pravidelně svačit 
 
 
 
 
 
jméno: Jakub Kohout 
přezdívka: Kubina 
znamení: blíženci 
motto: nikdy nevyhasnu 
zájmy: sport 
sport: florbal, atletika 
- co mě škola naučila: psát, číst, počítat 
 
 
 
 
jméno: Čenda Kříž 
přezdívka: Čeny 
znamení: váhy 
motto: v oboře se pásli jeleni na LANĚ :-O ! ! ! 
zájmy: počítač 
sport: volejbal 
- co mě škola naučila: poslušnost, číst, psát, počítat 
 
 
 
 
jméno: Zuzana Loffelmannová 
přezdívka: Žužu, Slepáček 
znamení: rak 
motto: zvířátka jsou můj život 
zájmy: hudba, sport 
sport: aerobic, kolo 



 

jméno: Iva Macháčková 
přezdívka: Ivča 
znamení: střelec 
motto: Když se daří, tak se daří 
zájmy: sport, PC 
sport: volejbal, atletika 
- co mě škola naučila: pravidelně svačit 
 
 
jméno: Pavlína Marková 
přezdívka: Pavča 
znamení: váhy 
motto: život je hra ! 
zájmy: čtení, počítač, televize, kámoši/ky 
sport: plavání, jízda na kole 
- co mě škola naučila: všechno možný 
 
 
jméno: Lucka Naušová 
přezdívka: Lucííík 
znamení: Štír 
motto: Když nejde o život, tak jde o hovna … 
zájmy: procházky s přáteli 
sport: lyžování a cyklistika 
- co mě škola naučila: číst, psát, počítat a svačit 
 
 
 
 
 
jméno: Jana Pikešová 
přezdívka: Jana Úterová 
znamení: býk 
motto:   - 
zájmy: plavání, čtení, bruslení, aerobic 
sport: aerobic, plavání, bruslení 
- co mě škola naučila: být samostatná 
 
 
 
 



jméno: Pavel Ptáček 
přezdívka: Pták 
znamení: rak 
motto: RISK JE ZISK 
zájmy: magic 
sport: fotbal 
- co mě škola naučila: brzo vstávat, Aj, Nj, matiku 
   
 
 
 
jméno: Jakub Stránský 
přezdívka: Stráně 
znamení: blíženci 
motto: „Nelži, nebo dostaneš přes …“ 
zájmy: ryby, četba 
sport:    - 
- co mě škola naučila: číst, psát, počítat 
 
 
 
 
jméno: Tomáš Suk 
přezdívka: Lord Tom 
znamení: váhy 
motto: „jdu si vlastní cestou“ 
zájmy: florball, počítat 
sport: florball 
- co mě škola naučila: číst, psát počítat 
 
 
 
 
jméno: Dominika Svobodová 
přezdívka: Diidi 
znamení: kozoroh 
motto:     - 
zájmy: Koně 
sport: tenis 
- co mě škola naučila: Hodně věcí 
 



jméno: Karolína Šafaříková 
přezdívka: Kája 
znamení: štír 
motto: všechno jde, když se chce 
zájmy: sport, přátelé, zvířata, čtení, vaření, hudba 
 sport: tenis, lyžování, snowboard, motocross, jízda na kole 
- co mě škola naučila: každé ráno snídat, věci pro život důležité 
 
 
 
jméno: Michal Šebesta 
přezdívka: Míša 
znamení: beran 
motto:    - 
zájmy: hry na počítači 
sport: basketball 
- co mě škola naučila: číst, psát, počítat 
 
 
 
 
jméno: Kristýna Švarcová 
přezdívka: KyKyKaKyMuKy 
znamení: býk 
motto: Jestli máte námitky, prdněte si do kytky 
zájmy: sport 
sport: snowboarding, jízda na kole 
- co mě škola naučila: číst, psát, počítat 
 
 
 
 
jméno: Markéta Vantová 
přezdívka: Makyna666 
znamení: býk 
motto: Čumím, jak  u mím 
zájmy: chat, kámoši 
sport: ŽÁDNEJ 
- co mě škola naučila: číst, psát počítat 
 
 



jméno: Maegen - Natalia Shelly 
přezdívka: Megí 
znamení: Ryba 
motto: Hmmm … 
zájmy: četba, kreslení 
sport: snowboarding   
- co mě škola naučila: psát, číst, zlobit … 
 
 
 
 
jméno: Jaroslava Jurutková 
přezdívka: Jarka 
znamení: beran 
motto: Neřeš a žij 
zájmy: čtení, jízda na koních 
sport: přehazovaná 
- co mě škola naučila: číst, psát, počítat 
 
 


