
6. ledna odjeli žáci 

7. ročníku na lyže

( více uvnitř vydání) 

15. ledna proběhl ve 

škole Den otevře-

ných dveří 

18. a 19. ledna jsme 

vítali budoucí prv-

ňáčky při zápisu 

27. ledna proběhlo 

okresní kolo olym-

piády z dějepisu 

31. ledna jsme ob-

drželi pololetní vy-

svědčení 

1. února  byly polo-

letní prázdniny 

7. února 2. B jela do 

Planetária v Čes-

kých Budějovicích 

3. ročník během 

února jezdil na pla-

vecký kurz do Pra-

chatic 

15. února jsme osla-

vili sv. Valentýna 

na plese  

18. února 4. až 9. 

ročník viděl před-

stavení Slované 

a 1. až 3. ročník 

navštívil představe-

ní Vodnická pohád-

ka 

27. února  jsme na-

vštívili film Síla 

lidskosti 

,,Valenťák se vydařil“ 
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Milí čtenáři a přízniv-

ci   Bliku. Nový rok 
2013 je již v plném 
proudu,  a tak je čas 

vás informovat o dění 
na naší škole v prvních 
měsících tohoto roku. 
Jako obvykle přejeme 
příjemné chvíle nad 
naším časopisem. 

Vaše redakce 

Foto:J.Vršecká 



 Stáli jsme ve 

frontě na kotvy, abychom 

se dostali nahoru. Všichni 

se tvářili, že jsou v poho-

dě, ale já fakt ne. Měla 

jsem docela ve všem 

zmatek. Brýle mi ani po-

řádně nedržely na helmě. 

Když jste si pořád sunda-

vali rukavice a neustálé 

posunování dopředu to 

dělalo ještě horší, než to 

všechno bylo. Ve všem 

tom zmatku a strkání lidí 

jsem se dostala konečně 

na řadu. Nevím, co se 

tehdy stalo, ale byla jsem 

docela rozhozená.  

 K d y ž  o d j e l a 

Anežka, stoupla jsem si 

do stopy, ale trochu výš, 

než si stoupali ostatní. 

Nějak jsem nepřemýšlela 

nad tím, že by to mohlo 

nějak vadit, ale asi nevadi-

lo. První kotva jela ke mně 

a ve mně stále víc dozrá-

val pocit, že na tuhle ne-

vlezu. A taky že ne. To by 

ještě nebyla taková hrůza, 

kdyby ta druhá mě netrefi-

la do hlavy. Dostával se 

ke mně ještě větší zma-

tek, ale pak mě uklidnil 

hlas kluka, který mi začal 

radit, co dělat. Pak už bylo 

všechno v pohodě. Celá 

třída nahoře čekala jenom 

na mne. V tu dobu jsem 

dostala záchvat smíchu, 

když jsem viděla tváře 

spolužáků a pana učite-

le ... Martina Čížková 

 Čtvrtý den jsme 

se konečně vypravili na 

vysněný areál "Kobyla", 

ale ne každý se na tuhle 

chvíli těšil, ovšem já 

se  těšila jak malé dítě.   S 

kamarádkami jsme se sice 

trochu bály té lanovky, ale 

strach jsme překonaly a 

první jízdu na sedačkové 

lanovce jsme zvládly, na 

kopci jsme se seřadili do 

tří skupin. Tu nejlepší sku-

pinu vedla moc milá paní 

učitelka Černošková, která 

byla zároveň i zdravotni-

ce, druhou skupinu vedl 

vždy  hodný pan učitel 

Veselý a třetí skupinu tzv. 

DRUTĚVA (družstvo tě-

lesně vadných) vedl pan 

učitel, který měl vždy dost, 

pan učitel Kubelka.                                                              

Jitka Fousková 
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 Jednou, když 

jsme byli na Kobyle, šli 

jsme na lanovku s Marťou, 

Sárkou a Jančou.  

Před námi seděli čtyři 

kluci a jeden z nich začal 

mávat a Marťa myslela, že 

je to na ni, tak mu začala 

mávat nazpět. 

My jsme se jí začali smát, 

protože jsme věděli, že za 

námi sedí jeho kamarádi a 

on mával na ně.  

Marťa v tu dobu byla čer-

vená jak rajče a začala se 

taky smát.  

A pak jí to každý den, co 

jsme byli na lanovce, Jan-

ča připomínala. 

Od té doby Marťa nikomu 

nemávala, dokud se ne-

r o z h l é d l a .                                                                                   

Nikola Heřmanová 

 

 

 

 

První kotva jela ke 
mně a ve mně stá-
le víc dozrával po-
cit, že na tuhle ne-

vlezu. A taky že 
ne.  

Foto: J+J Fouskovy 



km, ale i ten 1 

km stál za to. 

Bylo poměrně 

hodně držko-

pádů, což by 

se ani neřeklo. 

Vrátili jsme se 

v pořádku, ale 

možná že to 

bylo naše 

štěstí. Odpo-

ledne zas sjez-

dovky a ty 

byly oproti 

minulému  dni 

lepší. Den ode dne jsme se 

pomalu zlepšovali a na 

Kobylu se těšili čím dál 

v í c  a  v í c . 

 V úterý proběhl 

celý den na sjezdovce a ve 

středu  jen dopoledne. Od-

poledne nás čekala pro-

cházka, pohár a bowling, 

kterého se všichni už ne-

mohli dočkat. Rozdělili 

jsme se na dvě skupiny a 

už to začalo. Jedna, druhá, 

třetí minuta…. Až najed-

nou uběhla hodina a my 

už museli končit, ale ne-

bylo to tak beznadějné. 

Pak jsme měli ještě jednu 

hodinu volnou, kde jsme 

si mohli zahrát na automa-

tech, a nebo si něco objed-

nat a jen čekat. Ta hodina 

uběhla poměrně rychle, 

takže jsme se pak sbalili a 

š l i . 

 Další den nás do-

poledne čekala sjezdovka 

a odpoledne Kobyla. A 

večer? Večer byl den H, 

což byl den her. Tolik 

smíchu a zážitků jsme 

opravdu dlouho nezažili, 

ale raději nebudu psát po-

 Šestidenní lyžařský 

kurz stál opravdu za to. 

Začalo to vše v neděli 6. 1. 

2013. Sraz jsme měli na 

školním pozemku kolem 

půl desáté. Loučení s rodiči 

bylo pro některé trochu 

obtížné a pro většinu zas 

znamenalo nový život 

s  n o v ým i  z áž i t k y . 

 V autobuse plno 

legrace, ale to nejlepší nás 

t e p r v e  č e k a l o . 

 Na místo nás dora-

zilo celkem dvacet sedm. 

Byli jsme štěstím bez sebe, 

že už tam konečně jsme. 

Pak nás čekalo rozdělování 

pokojů a oběd, který chut-

nal hlavně po soli. Po obě-

dě nás pan učitel Kubelka 

seznámil s pravidly a pak 

jsme se hned mohli vrh-

n o u t  n a  l y ž e . 

 Na lyžích to vypa-

dalo tak, že nás nejdříve 

museli rozdělit do tří druž-

stev dle schopností a pak 

hned na svah. 1. skupina 

hned mohla jezdit po sjez-

dovce. 2. skupina a 3. sku-

pina si to musely pěkně 

vyšlapat samy a učit se otá-

čet na lyžích, sjet alespoň  

20 m bez pádu a přitom 

dělat různé kousky např.: 

dělat dřepy, zvedat nohu 

nahoru a tak dále, a tak dá-

l e . 

 Večer alias první 

noc s holkama na pokoji, a 

to se Zitou, Anežkou a Ja-

nou, stála opravdu za to. 

Byla to nezapomenutelná 

noc a fotek jsme si z toho 

dne taky hodně odnesly. 

 Další den byl určen 

pro běžky. Jeli jsme sice 1 
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Lyžařský kurz 7. třídy 

drobnosti. Však všichni, kdo 

tam byli, ví, o co se jedná. 

 Už to tu bylo, už to 

nastalo. Poslední den! Do-

poledne Kobyla, kde už 

jsme jezdili všichni sami a 

jen hlupák by mohl říct, že 

to byla nuda. Byl to ten nej-

skvělejší den, nebo spíš do-

poledne, co mohlo být. Ni-

kdo ten den nechtěl opustit 

sjezdovku a zároveň místo, 

na které jsme přijeli poprvé. 

Lidi, kteří nikdy v životě 

nelyžovali, najednou uměli 

k r á s n ě  l y ž o v a t .  

 Po Kobyle jsme šli 

na chatu si sbalit, naobědvat 

se a už jsme odjížděli. 

Takže shrnutí? Byl 

to ten nejskvělejší lyžák, co 

mohl být. Lepší už být 

opravdu nemůže. Poznali 

jsme se tam o hodně víc, 

vyříkali problémy, které 

jsme měli a užíváme se teď 

všichni navzájem, jak jen to 

jde. 

No jo, jsme 

zkrátka 7. tří-

da! Eliška Cinádrová 



Na vydání tohoto čísla se podíleli:  

Mgr. Jana Vršecká, Nikola Blahůšková, Niko-
la Dunovská, Dagmar Šmídová, Mgr. Jana 
Kalianková, Mgr. Romana Chloupková, Mgr. 
Zuzana Libičová, Mgr.J.Grill, Sára Vavruško-
vá, Eliška Cinádrová, žáci 5. A  a  6. B, Mar-
tina Čížková, Jitka Fousková, Nikola Heřma-
nová, Lucie Malečová,  žáci 9. A,  Amča 

Kormanová, K. Synáčková, A. Sochor 

Toto číslo bylo vydáno za přispění ZŠ Vod-

ňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice 

Pokud byste chtěli přispět do dalšího čísla, 
můžete zaslat své příspěvky na adresu: 

ja.vrsecka@seznam.cz. 

 

Ročník VII., Číslo  4 

 

Bavorovská 1046 

389 01 Vodňany 

383 313 411   

http://zsbvodnany.cz// 

 

Stránka 4 

 
Radost z prvního vysvědčení v 1. B 

Foto: J. Kalianková 

Z. Libičová Kristýna Synáčková, 1. B 



   

1.Každý z1.Každý z1.Každý z   nás se zapojil nás se zapojil nás se zapojil 
do práce.do práce.do práce.   

2.Bekim a Dáda si pomá-2.Bekim a Dáda si pomá-2.Bekim a Dáda si pomá-
hali navzájem.hali navzájem.hali navzájem.   

3.Radek a Martin dělali 3.Radek a Martin dělali 3.Radek a Martin dělali 
ksichty a Dominik praco-ksichty a Dominik praco-ksichty a Dominik praco-

val.val.val.   
4.Lenka se nevybavuje a 4.Lenka se nevybavuje a 4.Lenka se nevybavuje a 

pilně pracuje.pilně pracuje.pilně pracuje.   
5.Zdá se, že práce se 5.Zdá se, že práce se 5.Zdá se, že práce se 

změnila vzměnila vzměnila v   legraci.legraci.legraci.   
6.Srdce na dlani.6.Srdce na dlani.6.Srdce na dlani.   

   

Stránka 5  

￼ 

                     Fotoreportáž o tom, jak 6.B pracuje v dílně 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
Foto: Sára Vavrušková 
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 Koně jsem připravila 

na vyjížďku a sebe taky. 

„Kam chceš vyrazit v téhle 

zimě?“ ozvalo se z okna. 

„Chci se jenom podívat na 

Svobodnou horu, mami…!“ 

zakřičela jsem ze stáje.  

„Za chvilku jsem zpátky!“ 

Nasedla jsem na koně a 

rychlým krokem jsme vyra-

zili na zasněženou lesní ces-

tu. 

 Je to nádhera. 

Všechny stromy vypadají, 

jako by je někdo zabalil do 

bílých peřin.  Pod kopyty 

Eliáše křupe nadýchaný stu-

dený sníh.  Když se paprs-

kům sluníčka občas povede 

probodat těžké šedé mraky, 

sníh se začne třpytit jako 

diamanty a drahé kameny. 

Všude je bílo, až mi z toho 

chvílemi přecházejí oči. 

 Jsme na konci lesní 

cesty. Teď už vidím jenom 

obrovskou louku, posypa-

nou tunami moučkového 

cukru. Bylo mi jasné, že už 

Eliáš ví, že budeme cválat. 

Stačilo malé pobídnutí a už 

jsme cválali. Bylo to jako 

bychom skákali po krásných 

nadýchaných mracích.  

Na konci louky byl další les. 

Stromy zabalené do sněho-

vých peřin byly 

k nepoznání. Začíná foukat 

mrazivý vítr, který leze snad 

až pod kůži. Musíme si 

chvátnout, budeme klusat. 

 Konečně, jsme na 

vrcholu kopce. Jako na za-

volanou se z nebe začaly 

snášet malinkaté bílé krys-

talky. Třpytily se jako nic na 

světě.  Celá krajina, která 

před námi leží, je pokrytá 

těmihle krystalky, které vy-

tvářejí jednu obrovskou bí-

lou peřinu. Je to nádhera, 

jako byste se dívali na bílé 

moře z malinkatých diaman-

tů. Teď už se chumelí tak, 

že skoro nikam nevidím. 

Radši vyrazíme domů cestou 

z čerstvé bílé nadýchané pě-

ny. Sice promrzlí až na kost, 

ale s krásným zážitkem. 

         Lucka, 9. B 

Krajina před bouří 

Zimní krajina v sedle 

 Jednoho krásného let-

ního večera jsem se vydala se 

svým pejskem na procházku po 

malém ostrůvku v Řecku. Vy-

padalo to na pěkný, klidný ve-

čer, a tak jsme se vydali na 

pláž. 

 Šli jsme se projít podél 

moře, bylo nádherně. Slunce 

právě zapadalo a na obloze 

byly vidět přenádherné červán-

ky. Jako z nějakého romantic-

kého filmu. Sedla jsem si na 

hebký písek a vychutnávala 

jsem si ten klid. 

 Jenže tohle rozjímání 

netrvalo dlouho. Na obloze se 

sluníčko už dočista vytratilo a 

písek se začal najednou všude 

okolo vířit. Vítr ho nadnášel a 

písek tancoval jako malá, křeh-

ká baletka.  

 Najednou sem dostala 

strach, už to nebyl tak hezký 

pohled na krásně klidné moře, 

které mě ještě před chvilkou 

tak moc uklidňovalo. Zachváti-

la mě panika. Když sem se po-

dívala na oblohu nad mořem, 

viděla jsem jen temnotu, jako 

by malíř vzal tu nejtemnější 

barvu a zamaloval s ní ty krás-

né červánky. Všude se začalo 

blýskat. Že by na lepší časy?  

                  Popadla jsem pej-

ska a utíkala jsem se schovat 

za rodinou.  

 Celý večer jsme potom 

pozorovali, jak blesky vytváře-

jí na obloze různé klikyháky a 

říkali jsme si, že jsme rádi, že 

můžeme být schovaní.    

 

     Amča, 9. B 

K. Synáčková 
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Bradavice jinak—vyhodnocení soutěže, které jsme se zúčastnili 

Foto: archiv MK Vodňany 

 Do kin přichází nová česká ko-

medie z vesnického prostředí od 

Zdeňka Trošky! 

BABOVŘESKY ...aneb z dopisu 

venkovské drbny. Diváci a milov-

níci klasických Troškových vese-

lých komedií se mohou těšit na zná-

mé herecké tváře a spoustu legrace.  

18.02.2013 (Po) Nadějné vyhlídky
 19:30 
 
20.02.2013 (St) Nespoutaný Djan-
go 19:30 
 
24.02.2013 (Ne) Snížek, bílý koží-
šek 15:30 
 
25.02.2013 (Po) Atlas mraků
 19:30 
 
26.02.2013 (Út) Bajkal - největší 
jezero světa 15:00 
 
  Záblesky chladné neděle
 19:30 
 
27.02.2013 (St) Gangster Squad – 
Lovci mafie 19:30 

Program kina Vodňany na 

únor 2013 

http://www.fdb.cz/film/nadejne-vyhlidky-great-expectations/97836
http://www.fdb.cz/film/nespoutany-django-django-unchained/85607
http://www.fdb.cz/film/nespoutany-django-django-unchained/85607
http://www.fdb.cz/film/snizek-bily-kozisek-floquet-de-neu/67131
http://www.fdb.cz/film/snizek-bily-kozisek-floquet-de-neu/67131
http://www.fdb.cz/film/atlas-mraku-cloud-atlas/86149
http://www.fdb.cz/film/zablesky-chladne-nedele/82057
http://www.fdb.cz/film/gangster-squad-lovci-mafie-gangster-squad/83121
http://www.fdb.cz/film/gangster-squad-lovci-mafie-gangster-squad/83121
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 Po dlouhém a ná-

ročném boji proti drako-

vi Matyáš přece jen vy-

hrál. Když draka zabil, 

vysvitlo nad hradem 

sluníčko  obloha krásně 

zmodrala. Po celém hra-

dě se rozrostly růže a 

ozvalo se: „Néé! Jak 

mohl vyhrát?“  

 Zlá čarodějnice 

se Matyášovi neukázala 

a rovnou odletěla na 

svém koštěti někam do 

neznáma. Matyáš se vy-

dal hledat do hradu tři 

sestry královny Růžové-

ho království. Prošel ce-

lý hrad, až došel ke dve-

řím, které byly krásně 

zdobené.  

 Matyáš je otevřel 

a uviděl tři krásné prin-

cezny, které seděly na 

malých židličkách a vy-

šívaly polštářky. Když 

uviděly Matyáše, ra-

dostně zavýskaly a ob-

jaly ho. Matyáš je vyve-

dl ven ze zámku a spo-

lečně se vydali na cestu 

do Růžového království. 

Cesta byla pro princez-

ny dlouhá a náročná…  

                                                                                

 Niky a Niky 9. A 

Pokračování příště... 
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 Na náš ples jsem 

se moc těšila a jsem rá-

da, že se povedl. I když 

jsme měli obavy, jestli 

nám to vyjde, bylo to 

krásné. Výzdoba byla 

nádherná a dala dost 

práce. Ale myslím si, že 

to všechno stálo za to. 

Už se těším na nějakou 

další společnou akci. 

   Nikola, 9. A 

 Byl jsem zprvu 

nervózní, že úvodní řeč 

zkazím, ale naštěstí 

jsme to odříkali v po-

hodě. Děti byly kupo-

divu uvolněné a po 

chvíli trsaly jako divé. 

Po necelé hodině jsme 

zatančili neobvyklý 

tanec. Byla to velká 

změna, protože my 

jsme do tance zapojili 

víc písniček a ne jen 

jednu. Byla to pěkná 

akce. 

    Štěpán, 9. A 

 Krásná výzdo-

ba. Dobrá muzika. 

Dost práce. Kvalitní 

zábava. Prostě ,,super 

mejdlo“. 

         Honza, 9. A 

 Valenťák jsme 

pořádali my. Při nacvi-

čování vystoupení 

jsme se častokrát po-

hádali, ale nakonec si 

myslím, že se vše po-

vedlo. Valenťák byl 

parádní, DJ Víťa hrál 

skvěle a krásně jsme si 

zatancovali. 

    Tereza, 9. A 

 

Valentýnský ples 15. února 

  

Foto: J. Vršecká 
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V budově Bavorovské se mi líbí 

jídelna a naše třída. Nelíbí se mi šatny, tě-

locvična a školní dvůr. Ve Výstavní ulici 

byla lepší a větší hala na tělocvik. 

  Kvido Ostadál, 5.A 

 

Ve škole v Bavorovské se mi líbí 

tělocvična, hřiště a velký prostor. Ve Vý-

stavní ulici však bylo lepší jídlo v jídelně, a 

že jsme měli balkon, ale jsem rád, že cho-

dím do školy na Bavorovské.  

    Jaroslav Vondrášek, 5.A 

 

Na Bavorovské se mi 

líbí trochu víc, proto-

že se můžu setkat se 

svými kamarády z 

vyšších tříd. Dvorek 

se mi líbí také a líbí 

se mi i školní hřiště. 

Jsou tu fajn učitelé a 

učitelky. Na Výstav-

ce se mi nelíbil areál 

školy a také jídelna. 

Ve třídě na Výstavce 

jsme měli dlouhý 

balkon.  

 David Roučka, 5.A 

Vánoční besídka 
jsme předvedli svůj vánoční 

program. Zahráli jsme po-

hádku Čert a Káča, zazpívali 

několik českých a anglic-

kých koled a zarecitovali 

několik básniček. Na závěr 

představení jsme svým blíz-

kým předali jako dárek per-

níčky, které jsme sami upek-

li a ozdobili. 

 Před Vánocemi 

jsme se pilně připravovali na 

školní vánoční besídku. Ro-

diče jsme pozvali na malé 

odpolední posezení v naší 

svátečně vyzdobené třídě. 

Pro maminky, tatínky ale i 

prarodiče se vařila káva ne-

bo čaj a v pohodové atmo-

sféře provoněné cukrovím 

Na podzim jsme si udělali s třídou 

5.B malý výlet do Písku. 

V Prácheňském muzeu nás čekali 

v devět hodin. Nejvíce nás zaujala 

expozice na téma 19. století.  

V muzeu pro nás připravili pracov-

ní list, do kterého jsme ve skupi-

nách zapisovali správné odpovědi 

na otázky nebo kreslili hledané 

předměty.  Na nejstarším mostě 

v Čechách jsme se společně vyfoti-

li. Obohaceni o příjemné zážitky 

jsme se vrátili zpátky do Vodňan. 

Výlet do Písku 

Foto: R. Chloupková 
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                 Do školy chodíme již pátým ro-

kem. První čtyři roky jsme navštěvovali budovu ve 

Výstavní ulici. Naše paní učitelka se jmenovala Jit-

ka Truhlářová. Byla velmi příjemná.  

V pátém ročníku celá naše třída přestoupila 

do budovy v Bavorovské ulici, protože ve 

„Výstavce“ je málo učeben. Ve škole v Bavorovské 

se mi líbí naše třída, jídelna a mnoho dalších věcí. 

Ve Výstavní ulici však bylo lepší, že jsme chodili na 

tělocvik do haly, kde bylo více místa než tady v tě-

locvičně. Ve Výstavní ulici byl ale o hodně větší 

klid. Učitelé jsou úplně stejní a hodní, takže je sou-

dit nemůžu. Obě školy se mi moc líbí.  

  Jakub Daniel, 5.A 

 

 
V pátém ročníku naše celá třída přes-

toupila do budovy v Bavorovské ulici, protože 

zde máme nový předmět -  INFORMATIKU. V 

budově Bavorovské se mi líbí, že nemusíme na 

tělocvik docházet do haly, protože ji máme pří-

mo v budově školy. Ve Výstavní ulici však byly 

lepší obědy v jídelně.  

 Kety Tlapová, 5.A 

 

První pocity na Bavorovské škole byli 

milé, protože zde máme hodnou paní učitelku. 

Ve Výstavní ulici však bylo lepší, že tam byl 

větší klid, protože tam bylo málo tříd. Zde se mi 

ale také líbí. 

  Tereza Froydová, 5.A  

 

V budově Bavorovské se mi líbí tělo-

cvična, školní hřiště, úprava chodeb, naše a jiné 

třídy, budova Gymnázia a automaty na svačiny. 

Ve Výstavní ulici bylo však lepší, že paní ku-

chařky vařily lépe a byl tam větší klid. Kdybych 

ale měla zhodnotit, jaká škola je lepší, tak bych 

narovinu řekla, že pro obě školy nemám ani 

jedno vytknutí, protože jsou moc hezké a paní 

učitelky jsou velice příjemné.  

           Anička Chalupecká, 5.A 

 

 

Do školy jsem chodil nejprve do 

Lhenic, pak jsem se přestěhoval do Vod-

ňan. Nikoho jsem ještě neznal, všichni mi 

byli cizí. Pak jsem nastoupil do školy v 

Bavorovské ulici, nikoho ze třidy jsem ne-

znal. Začal jsem se kamarádit, ve Lhenicích 

jsme měli jen obyčejnou tabuli, elektronic-

kou tabuli jsem nikdy ještě neviděl.  

      Vasyl Spashchuk, 5.A 

 

Byla tam malá budova a tím pádem 

vzniká to, že se tam rozléhá zvuk, nemohl 

jsem tam najít tolik nových kamarádů, ale 

taky tam bylo míň nepřátel. Ve škole si mi 

líbí, že tu máme hodné paní učitelky a pány 

učitele. Líbí se mi také nový předmět, který 

máme - informatiku.  

           David Bína, 5.A 

Foto: R. Chloupková 

 

Ve Výstavní se mi nelíbilo, že jsme 

museli chodit pěšky do tělocvičny, byla 

tam malá jídelna, museli jsme čekat, až se 

všichni nají a potom jsme si mohli sednout 

a najíst se. Nelíbilo se mi ještě, že tam byla 

moc malá škola. Líbilo se mi, že 

v druhém patře byl balkón, a byly 

tam hezčí třídy. Ve škole Bavo-

rovské se mi nelíbí šatny, chodby 

a líbí se mi jídelna, hřiště, tělo-

cvična a budova.  

 Dominik Cvrček, 5.A 



1. Pane učiteli, jak 
dlouho učíte na naší 
škole? 

Spočítané to nemám, 
ale mohlo by to být tak 

8 let. 

2. Chtěl jste být vždy 
učitelem? 

Už při studiích na peda-
gogické fakultě jsem byl 
rozhodnut, že učit ne-
chci. Po škole jsem ně-
kolik měsíců pracoval 
jako konstruktér, ale 
nebylo to přesně to, co 
bych chtěl dělat. Nako-
nec se uvolnilo místo 
zde, tak jsem si řekl, že 
to zkusím a jsem tu do- 

dnes. 

3. Myslíte si, že Vám 
žáci rozumějí při výu-
ce? 

Myslím, že ano. Jen to 
chce v hodinách dávat 
pozor, nezlobit a mít 
zájem pracovat. Žáci, 
kteří toto nerespektují, 
většinou mají pocit, že 
za všechno může učitel, 
místo toho, aby se za-

mysleli sami nad sebou. 

5. Řešil jste nějaký 
závažný přestupek 
žáků? 

Ano, již několikrát. Nej-

závažnější přestupek se 
stal asi před čtyřmi lety, 
kdy jsem byl v kabinetu 
okraden. Zmizelo mi 
1000,-Kč. Nakonec byl 
dotyčný žák policií 
usvědčen a dostal za to 

trojku z chování. 

6. Jak se cítíte jako 
třídní učitel? 

Je to trochu jiný pocit, 
člověk má více zodpo-
vědnosti a více starostí. 
Ale dostal jsem dobrou 
třídu, takže jsem spoko-

jený. 

 

7. Kdybyste byl ředite-
lem, udělal byste něja-
ké změny na této ško-
le? 
 
Vše závisí na finančních 
prostředcích. Pokud by 
byly dostatečné, tak 
bych nechal vyměnit 
okna, zateplit školu a 
vybudovat nový pavilon 
pro žáky ve Výstavní 
ulici. V jídelně bych dal 
na výběr alespoň z pěti 
chodů. 
 
 
 
8. A chutná Vám ve 
školní jídelně? 
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Ano, vždy se těším na 
pátek, to jsou obědy 
nejlepší. Naopak v pon-
dělí bych uvítal ještě 
třetí alternativu. 
 
Děkuji za rozhovor,       
Eliška, 7. třída 

 
 

 

 

 

5 minut s panem učitelem Grillem 

Foto. J. Vršecká 

Aleš Sochor, 1. B 


