
Ahoj, zdravíme všechny, 
co otevřeli náš časopis. 

Toto je naše první školní vydání 
časopisu V Poho, ve kterém najdete:
rozhovory s učiteli, školní aktuality,
 různé zajímavosti a mnoho dalšího.

Interview s panem ředitelem
 Všichni z nás čas od času 
vídáme pana ředitele spěchajícího po 
chodbě. Co má ale náš pan “Tajemný” 
za lubem? A čeho se naše škola může 
dočkat?  Rozhodli jsme se vyzpovídat 
hlavu naší školy, našeho pana ředitele 
Stanislava Poláka.

V prvé řadě by nás zajímal Váš  
názor na vznikající školní časopis. 
Jsem samozřejmě velmi rád, protože 
v minulosti už tady několik pokusů 
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Neopakovatelné 1.vydání časopisu

ROZHOVORY

o školní časopis bylo. Nepochybně 
to také souvisí s tím, zda se najdou 
spolehliví lidé, kteří se toho chopí, jak 
z řad učitelů, tak z řad žáků, a já jsem 
velmi potěšen, že se to povedlo.
Jistě budu hovořit za všechny inter-
netové nadšence, když se má další 
otázka bude týkat volného připojení  
k wifi. Prý se už něco takového buduje? 
Myslím si, že jsme škola, která poměrně 
hodně investuje do výpočetní tech-
niky a vůbec technologií. Kromě čtyř 
počítačových učeben, které máme na této 
i na druhé budově, zavádíme tablety do 
výuky a k tomu je již plně funkční  wifi 
na obou budovách.  V letošním rozpočtu 
máme investiční částku 250 000 Kč na 
pokrytí této budovy, Dlouhá 35. Takže se 
na tom určitě pracuje. 
Třídami také koluje vlna speku-
lací o tabletech, které má na starosti  
p. uč. Mertlík. Jak Vy se k tomuto té-
matu stavíte? Shledal se tento nápad  
s pozitivními ohlasy? 
S p. uč. Mertlíkem jsme se domlou-
vali již v minulém kalendářním roce, 
že bychom chtěli sladit učebnice, 
protože ne všechna nakladatelství mají 
učebnice interaktivní, které se potom 
dají použít na interaktivních tabulích. 
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Chtěli bychom pokrýt alespoň jednu 
třídu, to znamená asi 20-25 tabletů. 
Byl bych moc rád, kdybychom se do-
pracovali k tomu, že někteří žáci třeba 
vůbec nebudou nosit učebnice do 
školy. Ale to je zatím jen otázka toho, 
jak se vše vyvine. 
Přibudou ještě do nějakých tříd  
dataprojektory či interaktivní tabule? 
Dataprojektory a interaktivní tabule 
řešíme průběžně. Je to hlavně o tom, 
která třída a který vyučující chce  
s touto technikou pracovat. Pokud od 
někoho z vyučujících přijde požadavek 
na interaktivní tabuli, zpravidla ji má 
do několika  měsíců nainstalovanou. 
Poslední dobou lze na naší škole zare-
gistrovat spoustu příznivých změn. Co 
mohou žáci a všeobecně zaměstnanci 
školy očekávat v budoucnu? Lze 
počítat s nějakou větší změnou?
Změny jsou v poslední době opravdu 
veliké, protože naši školu vyhledává 
stále větší počet žáků. Před pěti lety 
jsme vybudovali velkou přístavbu, 
když jsme dostali dotační titul 18 mil., 
ale stále to nestačí. Žáků přibývá. Teď 
právě jsme zažádali o dotaci na Paarův 
zámeček. Chtěli bychom jej využít 
pro účely školství. Ještě se neví, jak 
to dopadne, ale pracuje se na tom.                               
Co se změn týče, jsou pozitivní  
i v tom, že naši žáci dosahují velkých 
úspěchů v olympiádách a soutěžích, za 
což jsem samozřejmě velmi rád. Další 
velkou změnou je, že na naší škole,  
a to především na prvním stupni, za-
vádíme alternativní prvky, tzv. dalton-
ské způsoby výuky. Jsme jedna z mála 
škol, která dělá absolventské práce,  

a asi jediná škola v republice, která 
žákům poskytuje poukázky do Vaňkovky 
za výborné studijní výsledky. Dále by-
chom od září chtěli v návaznosti na EŽK 
spustit i elektronickou třídní knihu.
Na závěr našeho rozhovoru bych 
se ráda zeptala na něco z Vašeho 
soukromého života. Jaké jsou Vaše 
koníčky? Co rád děláte? 
Na koníčky sice není moc času, ale 
samozřejmě je k tomu co říct. Hlavní 
je sport (posilovna, florbal, tenis), také 
jsem hodně maloval, mám za sebou 
několik výstav, propracoval jsem se 
až k malbě na plátno a použití oleje.  
Poslední výstavu jsem pořádal před 
čtyřmi lety na Radnici. Ve volných 
chvílích rád hraji na kytaru, poslední 
skladby, které jsem se naučil hrát, jsou 
Cesta od Tomáše Kluse a My máme 
rádi víno.                            
Co jste dělal, než jste se stal 
ředitelem? Jaká je Vaše aprobace? 
Jsem ředitelem na třetí škole, protože 
jsem po vystudování pedagogické 
fakulty učil tři roky ve Větrném 
Jeníkově, poté jsem byl ředitelem  
v Ivani, a to po šest let. Pak jsem udělal 
konkurz na Základní školu v Mikulově 
a tam jsem působil až do roku 2006. 
A od roku 2006 jsem vlastně tady. Co 
se mé aprobace týče, hlásil jsem se 
na matematiku a biologii, ale jelikož 
mě nevzali, tak jsem vystudoval první 
stupeň. A myslím, že kromě první třídy 
jsem učil snad všechno. Dále jsem  
v roce 2006 ukončil studium manage-
mentu na UK v Praze.
Děkujeme za rozhovor.
 Pavlína Řezáčová
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HISTORIE

Historie… školních trestů
•     Tělesné tresty se už dnes nepoužívají, 
ale není to tak dávno, co byly běžnou 
součástí vyučování. První zemí, která 
zakázala tělesné tresty, bylo Rusko 
roku 1783. U nás byly zrušeny po roce 
1870, ale prováděly se dál až do 2. sv. 
války, i když omezeně.
• Tresty ve škole jsou typičtější 
v nižších ročnících základní školy. 
Učitelé zadají úkol navíc, nechají  
opsat školní řád nebo mohou držet 
žáky ,,po škole“. Častou velmi 
zraňující formou trestu je ,,ztrapnění“ 
před třídou.
• K trestání teenagerů užívá 
škola hlavně známky, které bývají 
v mnoha rodinách hlavní temati-
kou, a tak mohou vyvolat ještě vlnu 
domácích trestů.
• Stává se poměrně často, že 
žáci a studenti vnímají zásah učitele 
jako nespravedlivý. Učitel mívá na 
starosti velký počet žáků a někdy  
i nedostatek trpělivosti, aby zjišťoval 
všechny okolnosti, kvůli čemu trestá.

• Pokud nesouhlasíte s trestem, 
je třeba zvážit pro a proti. Ziskem 
může být úleva a pocit, že  jste si stáli 
za svým. Ale také je tu riziko, že ještě 
více popudíte vyučujícího a negativně 
ovlivníte váš vzájemný vztah do bu-
doucna.
• Učitelé se často zobra-
zovali s rákoskou v ruce. Rákoska 
byla považována nejen jako sym-
bol moci, ale i důstojnosti a autority. 
Pravidlem je, že čím tenčí rákoska, 
tím nebezpečnější. Jedná se o velmi 
bolestivou záležitost a jen málokdo to 
ve skutečnosti také vydrží.
• Školní řád z r. 1905 povoloval 
tresty: důtku, postavení mimo lavici, 
vyloučení ze školních aktivit, zábav a 
výletů, pohrůžku vyloučení, zadržení 
ve škole.

Tresty v naší škole:
a) napomenutí tř. učitele,
b) důtka třídního učitele, 
c) důtka ředitele školy, 

d) snížený stupeň z chování.
Katka Kočišová
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 JAK SE UČÍ V ZAHRANIČÍ 

ČR x Rusko
 Máte někdy pocit, že toho 
po nás chce škola opravdu moc? Tak 
moc, až se nic nedá stihnout? Pojďte se 
podívat do Ruska a zaručeně změníte 
názor. 

 Jako první začneme školní 
docházkou. Školní rok v Rusku se 
od toho našeho moc neliší. Začíná  
v září a končí koncem května. Červnu 
se říká „zkouškový měsíc“ vzhledem  
k důležitým zkouškám, které skláda-
jí studenti 9. a 11. ročníku. Jednou  
z mála výhod ruského školství je, 
že vyučování začíná v 8:30, tudíž si 
ruské děti mohou přispat. Co my by-
chom za to dali, že? Končívá se zpra-
vidla kolem 14. hodiny. 
 Co bychom ale neměnili, je 
týdenní docházka. Pátek je pro nás 
osvobozující den, ovšem v Rusku se 
jde do školy i v sobotu. 
 Za zmínku také stojí systém 
známkování, který je přesně opačný 
než ten náš. Tudíž 5 = výborný a  
1= nedostatečný.
 Klade se velký důraz na pra-
vidla. Žáci nosí černo-bílé oblečení 
jako důkaz úcty ke škole. Také do-
stávají mnohem více úkolů. 
 Zkoušení probíhá stejně jako 
u nás. To znamená písemnou formou 
nebo zkoušením u tabule. Mimo jiné 
je také povinná recitace před třídou.
 Co mě upřímně zarazilo, dá 
se říci, že i znechutilo, je odpírání 
svobodného projevu. Žáci potlačují 

své názory a jsou nuceni podřídit se 
většině. Dále také neexistují volitelné 
předměty, vše je povinné.
 Na střední školy se pak 
odchází už v deseti letech. 
 Tak co, pořád si myslíte, že 
vám škola nedává dost prostoru nebo 
volného času? Nebo byste raději 
měnili s ruskými dětmi? Já sama jsem 
byla velmi překvapena, jak moc se od 
sebe lišíme, a neměnila bych za nic na 
světě. 

Pavlína Řezáčová

ÚVAHA

Wifi síť?
 Dnes v moderním světě plném 
nejnovějších technologií, které nám 
mají usnadňovat práci, zpříjemňovat 
volný čas, nebo nás něco poučného 
naučit, si většina lidí již neumí 
představit svou existenci bez inter-
netu. Ovšem s příchodem chytrých 
(dotykových) telefonů a následně i jim 
velice podobných bratříčků tabletů se 
do popředí zájmu společnosti také 
žene relativně nový fenomén - wifi.
 Wifi síť jako taková není 
v podstatě nic nového, ale dříve 
byla spíše využívána v kancelářích, 
domácím prostředí a podobně. Avšak 
dnes se tato síť stala natolik populární, 
snad i díky nemalému rozvoji novo-
dobých technologií, že se její dostup-
nost pro veřejnost stala na mnoha 
místech naprostou samozřejmostí.
 Většina středních škol je 
schopná nabídnout svým žákům  
dostupnost této sítě ve všech pros-
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způsoby eliminovat, ale je nutné 
brát v potaz fakt, že žák je stvoření 
vysoce vynalézavé a jeho inteligenci 
není dobré podceňovat. Obzvláště 
pokud se jedná o způsob, jak se dostat  
k informacím, jde téměř až o přežití.  
V těchto chvílích je nejeden učitel 
mírně překvapen tím, co jsou někteří 
studenti schopni vymyslet, dosta- 
nou-li k tomu vhodný prostředek a 
jenom malou šanci, jak to uskutečnit.
 Nechci tu sáhodlouze roze-
bírat, jaké případy znám nejen z vlast-
ních zkušeností i z doslechu. To je už 
trošku něco jiného.
 Ráda bych pouze po- 
dotkla, že ne vždy se z dobrého 
úmyslu může zrodit něco dobrého. 
Na druhou stranu přeci jen žijeme ve 
světě, kdy vývoj a inovace nových 
technologií neodvratně nutí lidstvo  
k přijímání změn. Každá tato změna 
s sebou přinesla něco pozitivního  
i negativního a časem se z ní stala věc 
na-prosto normální. Dnes už třeba nik-
do nepřemýšlí nad tím, jestli počítače 
ve školách, nebo třeba i služební tab-
lety či notebooky jsou něčím, co by se 
mělo zakázat.
 Je třeba si pouze uvědomit, 
že za vším, co se jeví na první pohled 
jako dokonalý nápad, číhá i spousta 
nástrah, se kterými je nutno počítat 
hned, a snažit se je aktivně řešit. Vždyť 
na světě jsou věci, které neovliv-
níme a zastavit je nelze. My se je jen 
můžeme snažit korigovat, usměrňovat 
a zmírňovat jejich dopad. Jenže s tím 
už jsme tak trochu počítali. Nebo ne?

Šárka Blümelová 

torách školy. Krom toho je také 
samozřejmostí, že studenti k ní mají 
přístup po celý den. Mnoho obchod-
ních center a knihoven se může chlu-
bit svým zapojením do novodobé éry, 
kdy si i ten nejvěrnější čtenář může 
hledat informace na bezdrátové inter-
netové síti. 
 Určitě si každý uvědomuje 
všechny nepopiratelné výhody, které 
tato síť uživatelům nabízí. Díky tomu, 
že většina mladých lidí disponuje 
chytrými telefony, je zejména pro ně 
wifi něčím, co zajisté využijí. Není ale 
zároveň nutné si položit menší otáz-
ku? K čemu vlastně většina mladých 
lidí hodlá wifi síť využívat, bude-li 
jim poskytnuta?
 Řekněme si upřímně, že pro 
některé jedince je přístup k inter-
netu zdarma pouze možností, jak se 
dostat k různým sociálním sítím. Snad 
proto s novými možnostmi užití wifi 
vyvstává mnoho otázek, protože na 
mnoha místech byla ještě donedávna 
považovaná za něco, co by do školy 
rozhodně patřit nemělo. Tedy alespoň 
se při nejmenším nemohla dostat do 
rukou žáků.
 Názory se proto stále 
rozcházejí. Samozřejmě, že žáci vám 
nikdy neřeknou ne. Pro některé je-
dince představuje wifi pouze snadnou 
možnost, jak se bez ztráty vlastních fi-
nancí připojit na síť pouze se zájmem 
o neustálé kontrolování svého statusu 
na sociálních sítích a rozesí-lání zpráv 
svým ,,přátelům“.
 Jistě, vždy je tu snaha ze 
stran učitelů sociální sítě různými 
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CO SE UDÁLO

Recitační soutěže

Lidická
 Dne 16. února se na 1. stup-
ni konala recitační soutěž, které se 
zúčastnili nejen žáci ZŠ Pohořelice, 
ale i školáci z Pasohlávek. Nejčastěji 
děti recitovaly o zvířatech a o přírodě. 
Všechny děti recitovaly výborně, 
bez ohledu na věkové kategorie. 
Děkujeme paním učitelkám za fotky, 
které nám dodaly. Rozhodování nad 
výběrem nejlepších recitátorů bylo 
určitě velmi těžké.

Vítězové:

 Kategorie „nulťáčci“ 
1. Michelle Šestáková

2. Tomáš Šujan
3. Robin Švec

Kategorie „prvnáčci“ 
1. Viktorie Trumpešová
2. Tereza Kratochvílová

 3. Barbora Sládková

 Kategorie „druháčci“
1. Ivana Lacinová

2. Sylvie Špačková
3. Simona Čeperová

Kategorie „třeťáčci“
1. Pavlína Procházková

2. Radim Slaný
3. Tereza Beděrová
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2. stupeň
 Také na 2. stupni naší ZŠ 
proběhla 18. února recitační soutěž, 
která byla rozdělena na dvě věkové 
kategorie.
 Některé výkony našich žákyň 
8. tříd mě vážně překvapily, hlavně 
próza Vlk a pes od naší šéfredaktorky 
Pavlíny Řezáčové, která se recita-
ci věnuje už od 1. třídy, dále Julie 
Kolínková s básní Můj svět a z 9. třídy 
Veronika Čudlá s básní Těžká hodina.

Vítězové:

Kategorie 6. - 7. třída

1. Tereza Urbancová
2. Markéta Horáková
3.Aneta Kotoulová

   Kristýna Konečková

Kategorie 8. - 9. třída
1. Pavlína Řezáčová
2. Julie Kolínková

3.  Vendula Aubusová

 
 Všem recitátorům děkujeme 
za účast a  umístěným velmi gratu-
lujeme! Vítězkám držíme palce při 
účasti v dalším kole.
 Také děkujeme paním 
učitelkám za pečlivé a spravedlivé 
rozhodování i za dodané fotografie ze 
soutěží.

Daniela Plísková a 
Vendula Aubusová

4. - 5. třída
 Recitační soutěž kategorie  
4. a 5. tříd proběhla 11. února. Žáci si 
nachystali spoustu krásných básniček 
o přírodě, zvířatech i vztazích mezi 
lidmi. Básniček veselých i smutných. 
Ve velké konkurenci mohli vyhrát jen 
nejlepší.

Vítězové:

1. Stella Kolínková
2. Adéla Poprachová
3. Lucie Minaříková

    Alice Langová
    Kateřina Kašparovská
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1. vydání / Březen 2015 --- Šéfredaktorka Pavlína Řezáčová (8.A) --- Na tomto čísle se dále podíleli:  
Šárka Blűmelová (9.B), Jakub Kurka (8.A), Denis Vedral (8.A), Kateřina Kočišová (8.A), 

Vendula Aubusová  (8.B), Daniela Plísková (8.B), Ondřej Sedláček (8.B).
Přidejte se mezi nás nebo posílejte své tipy a příspěvky na mail vpoho@zspohorelice.cz.  

Uzávěrka dalšího čísla: 10. 4. 2015.

PC HRY

Minecraft - tipy, triky, návody
 Nejprve položíte na zem 
koleje a na ně položíte vozíky  
s TNT (výbušnina), potom 
zaměříte kurzor na koleje a pravým 
tlačítkem myši klikáte s vozíky  
s TNT, potom do vozíků jemně strčíte a 
ty se rozejdou. Když do něčeho narazí, 
tak vybuchnou a zbyde po nich velký 
kráter.
 V tvořivé hře (creative), když 
najedete kurzorem na blok a zmáčknete 
kolečko myši, tak se vám ten blok ob-
jeví v inventáři. Když položíte louč pod 
padající písek, tak ten se o louč rozbije.

Ondřej Sedláček

KŘÍŽOVKA

POZNÁŠ UČITELE?
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