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Rozhovor s paní zástupkyní

Jak dlouho zde na škole pracujete?
Na škole pracuji už 35 let, je to pro mě 
první a zároveň poslední působiště.
Proč zrovna škola v Pohořelicích?
Když jsme ukončila studium, hleda-
la jsem místo blízko bydliště kvůli 
dětem. Naštěstí bylo volné místo  
v Pohořelicích. 
Jaká je Vaše kvalifikace?
Vystudovala jsem Masarykovu uni-
verzitu v Brně – filozofickou fakultu, 
obor český jazyk, dějepis. 
Dostalo se k nám, že jste tu již pos-
lední rok. Už víte, kdo nastoupí po 
Vás?
To je spíše otázka na pana ředitele.  
A ten se už vyjádřil. Od příštího 
školního roku to budou paní učitelka 
Hana Konečná a pan učitel Lukáš 
Mertlík. 
Jaký předmět Vás nejvíce baví učit 
a proč?
Nejvíce mě baví český jazyk, pro jeho 
mnohotvárnost. 
A nakonec, máte nějaké zájmy, či 
koníčky, o které byste byla ochotna 
se podělit? 

Interview with Kristýna 
Krištofová - our English student

T (Teacher) : Christine, did you go 
to school in England?
CH: Yes, I did. About one year.
T: What class did you go to?
CH:  I was going to 9th class. They put 
me there because of my age.
T: Did you have any friends there?
CH: Yes, I had there Czech friends, 
four of them went to the same class as 
me.
T: Did you have other English les-
sons?
CH: Yes, I had other English lesson 
every day after school with my Czech 
friends and English teacher.
T: Did you have to wear school uni-
form?
CH: Yes, I had to. I wore a grey trou-
sers or skirt, a grey jacket and a white 
shirt.

Doma je to určitě zahrada, mám  
tři vnoučata, pomáhám s hlídáním a ve 
volném čase ráda čtu. 
Děkujeme za rozhovor. 

Denis Vedral
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T: Did you walk to school or did you 
go by bus?
CH: I went there by car with my older 
brother but at first I had to collect my 
three cousins and they went with us. 
It was about 15 minutes away by car.
T: When did you get up?
CH: At eight o’clock.
T: Can you outline your school day?
CH: My lessons started at 9 o’clock. 
I had two lessons in one. After I had a 
break from 11to 11.20, then I had one 
lesson to 12. At 12 I had lunch time to 
12.45. After that I had two lessons in 
one to 3 o’clock. The lessons finished 
at 3. 
T: Did you go to school canteen?
CH: Yes, I did. We had for example 
sandwiches.
T: Was it difficult or easy at their 
school?
CH: Something was easier but what 
was difficult -  to study in foreign lan-
guage.
T: Thanks for interview. Have  
a good time!

Simona Škrabalová

Historie... školní docházky

 V roce 1774 vydala císařovna 
Marie Terezie Všeobecný školní řád, 
jímž vyzvala rodiče, aby své děti „ve 
věku 6 - 12 let do školy posílali“. Ten-
to rok je běžně považován za počátek 
povinné školní docházky. 
 Ve skutečnosti šlo spíše  
o otevření vzdělávání všem dětem, 
kterým císařovna ještě povinnost 
školní docházky - z výrazně praktic-
kých důvodů, neboť si uvědomovala 
jak nedostatek škol, tak i učitelů - 
striktně nenařídila. 
 Protože ale v absolutistické 
monarchii bylo slovo císařovny  
v podstatě zákonem, pořizovaly úřady 
soupisy dětí školního věku a vytvářely 
podmínky pro to, aby počet do školy 
chodících dětí soustavně stoupal. Ten-
to stav trval v podstatě do roku 1869.
 Povinnou školní docház-
ku pak zavedl 11. srpna 1805 císař 
František I. na popud své manželky 
Marie Terezie Neapolské (vnučka 
Marie Terezie Habsburské). Jednalo 
se o docházku chlapců, dívky začaly 
docházet do školy až v roce 1880.
 V roce 1869 byl v rakousko-
uherské monarchii přijatý zákon, 
který již povinnost školní docházky 
nejen jasně stanovil, ale pod hroz-
bou sankcí vůči rodičům i vyžadoval. 
Zákon, který neplatil v uherské 
části monarchie, pak stanovil délku  
povinné školní docházky pro všechny 
děti na 8 roků.
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 Osmiletou školní docházku 
změnil až zákon o jednotné škole  
z roku 1948. Prodloužil docházku na 
devět roků a současně s tím pozměnil 
celou strukturu školského systému. 

Katka Kočišová

Škola v Prusku, 1846

JAK SE UČÍ V ZAHRANIČÍ
ČR x Německo

 Německo. Jak všichni víme, 
sousedí s námi na západě, tudíž jde  
o nám celkem blízký stát. Školní sys-
tém se od toho našeho ale výrazně liší.  
V čem? Pojďme se na to podívat. 
 Ve státě existuje šestnáct 
vzdělávacích systémů v jednotlivých 
spolkových zemích. Povinná školní 
docházka začíná po dovršení šesti let 
věku dítěte.
 Základní škola (Grund-
schule) - trvá 4 roky. V deseti letech se 
pak školák rozhoduje, jakou cestou se 
vydá dál. Další vzdělání se dělí na tři 
proudy:

• hlavní škola (Hauptschule) 
- trvá 5-6 let a poskytuje všeobecné 
vzdělání, dále pak přípravu na po-
volání. Tento typ školy bývá někdy 
označována za „zbytkovou školu", je 
určena pro méně nadané děti,
• reálná škola (Realschule) -  
6 let studia: ukončení tohoto typu 
studia je předpokladem pro další 
vzdělávání na středních školách, 
gymnáziích, odborných gymnáziích a 
vyšších odborných školách,
• gymnázium (Gymnasium) - 
9 let studia, zpravidla 5. - 13. ročník. 
Na maturitu se studenti v Německu 
připravují poslední tři roky studia ze 
čtyř předmětů. Dva jsou na základní a 
dva na pokročilé úrovni. 

 A aby té němčiny nebylo 
málo, rozhodla jsem se přidat ještě 
jednu německy mluvící zemi. A tou je 
Rakousko. 
 V Rakousku je školní docház-
ka povinná pro všechny děti, které 
v Rakousku žijí nezávisle na jejich 
národnosti. Mohou si zvolit buď sou-
kromou, nebo státní školu, přičemž ve 
státních se neplatí žádné školné. 
 Povinná školní docházka 
začíná v šesti letech a trvá devět let. 
První stupeň základní školy trvá čtyři 
roky. Poté následuje druhý stupeň, 
kde se žáci mohou rozhodnout mezi 
již zmíněnou Hauptschule (hlavní 
školou) a nebo nižším stupněm vyšší 
všeobecně vzdělávací školy. 

Pavlína Řezáčová
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Změny rozvrhu v průběhu  
školní docházky
 Jako každý žák, který 
navštěvuje základní či jinou školu, 
si musím každý školní rok zvykat 
na změny v rozvrhu, které jsou buď 
menší, nebo větší.
 Po celých svých deví-
ti  školních letech, kdy jsem došla 
od první třídy až do devátého – 
závěrečného – ročníku základní školy, 
jsem se částečně dostala do pozice, 
kdy s odstupem času dokážu zhodno-
tit, jak významné změny se za tu dobu 
udály. Nemyslím tím jenom v mých 
povinnostech, ale i v učení a změnách, 
které s sebou každý vyšší stupeň 
přinesl.
 Nechci tady však nostalgicky 
vzpomínat na svoje první školní léta 
strávená v lavicích a raději bych chtěla 
svýma očima trošku zhodnotit právě 
ony zmíněné změny.
 Asi bych měla začít od 
začátku. Když se malá Šárka posadila 
poprvé do školní lavice, bylo jí čerstvě 
sedm let, psal se rok 2006 a nastaly 
první opravdové povinnosti. Dnes 
se mi to nezdá, jako mnoho věcí, ale  
v sedmi letech to opravdu nebyl žádný 
med. 
 Většina předmětů se v rozvrhu 
prvňáčka stále opakuje. Napřed se učí 
písmenka, takže čeština, pak se je 
učí číst, takže čtení, dostává poprvé 
základy, jak to ve světě chodí, tudíž 
prvouka. Možná se tam občas mihne 
nějaká hudebka, nebo výtvarka, kde 

si děti po celodenní práci odpočinou. 
Jistě, starším školákům to přijde jako 
opravdu snadný rozvrh, opravdu je 
to tak, ale na začátku jsme si všichni 
mysleli, jak to máme obtížné.
 Žádná zásadní změna se neu-
dála ani v druhé třídě. Pouze došlo 
k upevnění získaných znalostí a 
poznatků. Snad se pozvolna začínalo 
měnit jednání učitelů, kteří nás už 
krůček po krůčku začali připravovat 
na další cestu ke vzdělání.
 Asi první velký zlom nastal 
ve třetí třídě, kdy nám všem přibyla 
povinná angličtina jako náš první cizí 
jazyk. Pro mnoho žáků, kteří s tímto 
jazykem nepřišli nikdy do kontaktu, 
nastal první velký obrat. Každý to 
bral jinak. Někdo s tím zápasil jako  
o život, jinému to šlo, někdo se prostě 
chytil až  po čase. Ovšem tím nastala 
první velká diskuze, kterou zaslechnu 
občas i dnes. Spousta lidí stále horlivě 
řeší otázku jazyků na nižších stupních 
základní školy.
 Myslím si, že všechny tyto 
osoby můžeme zjednodušeně zařadit 
celkem do tří skupin. První požaduje 
výuku cizího či cizích jazyků už 
od útlého věku, což je nejlépe od 
mateřské školy, aby si dítě cizí jazyk 
co nejrychleji osvojilo a přijalo za 
svůj. Oproti tomu druhá skupina za-
stává názor, že děti by se měly začít 
učit cizí jazyky poté, co zvládnou 
porozumět svému mateřskému ja-
zyku, což by jim mělo usnadnit např. 
skládání vět a orientaci v nové gra-
matice. Třetí skupina zastává názor, 
který je kombinací dvou předešlých. 
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Tvrdí, že na základní škole by se měl 
vyučovat pouze jeden cizí jazyk, na 
který by měl být kladen důraz, tak aby 
si absolvent základní školy dokázal 
poradit v běžných situacích.
 Avšak názory na rozvrh se 
rozchází v mnoha ohledech. Pokud 
si vezmeme skutečnou důležitost 
rozvrhu, či lépe řečeno, jakým 
způsobem je sestaven. Musíme se po-
sunout až na začátek šestého ročníku, 
kdy se žáci dostávají na druhý stupeň 
základního vzdělání.
 V první fází jim jednotlivé 
předměty předaly důležité znalosti, 
které poslouží jako základní kámen 
pro další látku, která bude v mnoha 
ohledech navazovat, nebo s její po-
mocí lépe pochopí některé nové věci.
 Poprvé se většina studentů 
obeznámí s bližším zkoumáním 
probírané látky, tudíž i věcí na učení 
přibývá. Proto je velká radost zjistit, 
že v jeden den jsou tu hned minimálně 
tři předměty, ze kterých se bude 
pravděpodobně pokaždé psát písemka. 
Všichni ten úžasný pocit známe, když 
se člověk musí v jeden den učit tuny a 
tuny v mnoha případech i neznámých 
informací a pamatovat si téměř 
každý detail.  Z mého pohledu jsou 
nejobtížnější látky takové, o kterých 
slýcháváte větu typu: „Na to se nemá 
smysl učit, to prostě musíš pochopit.“ 
Toto sdělení není povzbudivé, ale ve 
většině případů pravdivé.
 Opravdu, pokud například 
nepochopíte, jak ze slovní úlohy 
poskládat rovnici o dvou neznámých a 
následně z výsledku vyvodit odpověď, 

tak v mnoha případech sebelepší učení 
prostě nepomůže. Můžete se naučit 
postup, klidně i celé definice, jak 
to správně spočítat, avšak pokud se 
vám někde tam hluboko uvnitř vaší 
hlavy nezapne to pomyslné tlačítko  
s tak trefným názvem logika, pak si ve 
spoustě případů prostě musíte vystačit 
i s určitou dávkou štěstí a vírou  
v zázrak.
 Ovšem je z širšího pohledu 
těžké říci, co je horší. Jestli pouze 
naučení se nějaké definice nazpaměť, 
učení jistě důležitých letopočtů, nebo 
se spolehnout na svou hlavu a svoje 
logické uvažovaní. Každému vyho-
vuje něco jiného. 
 Jsou lidé, kteří berou každý 
předmět, kde se dají odpovědi do 
testu opsat ze sešitu, jako jeden z těch 
lepších. Popravdě, není to zase tak 
zcestná úvaha. Každý z nás v něčem 
tápe a někdy jsou okolnosti takové, 
že v určitých případech se člověk 
letmému nakouknutí do sešitu prostě 
nevyhne. Často také vidím, že mnoho 
lidí kroutí hlavou nad druhy některých 
předmětů, jejich obsah se téměř neliší, 
přesto jsou však od sebe separovány 
jako dvě plnohodnotné vyučovací 
hodiny a každá z nich hrdě zabírá 
místo již v tak zoufale přeplněném 
rozvrhu. Tento fakt je do očí bijící, 
ale z vyjádření za tyto předměty 
odpovědných lidí vyplývá, že se s tím 
nedá moc dělat.
 Tudíž jsme opět na začátku 
celé rozvrhové problematiky. Což 
mě přivádí k dalšímu faktoru, čímž 
je už tolikrát probírané téma, tělesná 
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výchova. I tady můžeme najít spoustu 
pro a proti. 
 Například někdo tvrdí, že 
tělesná výchova by se neměla znám-
kovat, protože se jedná o předmět, kde 
ne všichni mohou vyniknout, čímž 
se dostávají do nevýhodné pozice 
oproti ostatním pohybově nadanějším 
spolužákům. I když většina lidí fakt, 
že neumí ladně skočit přes švédskou 
bednu, asi za svoje největší životní 
zklamání nepovažuje.
 V tomto duchu by se dalo 
pokračovat i o jiných předmětech, 
jako třeba o hudební výchově, kde 
si přiznejme, že ne každý je rozený 
zpěvák a v některých případech by 
mohlo hrozit i případné nenávratné 
poškození sluchu. 
 I v takovém rádoby lehkém 
předmětu, jako je výtvarná výchova, 
končí pro některé jedince pokus udělat 
kulatou hlavu pouze prazvláštním 
oválem či v horším případě nepove-
deným trojúhelníkem.
Zkrátka je zde i takový názor, že  
z těchto uměleckých předmětů není 
potřeba jedince nějak přísně známko-
vat, jestli vůbec hodnotit jejich výkon. 
U některých to zkrátka vždycky do-
padne katastrofálně téměř v každém 
případě.
 Proto, ačkoliv se vaše hodiny 
nashromážděné v tom malém rozvrhu 
visícím na stěně poskládají jakko-
liv špatně, vždycky může být hůř.  
A věřte, že jsme teprve na začátku a to 
nejhorší nás teprve čeká.

Šárka Blümelová

CO SE UDÁLO

Recitace 
 Dne 18. 3. 2015 se v Ivančicích 
v kině Réna uskutečnilo okresní kolo 
recitační soutěže, kterého se za naši 
školu zúčastnily Tereza Urbancová  
z  6.A, Pavlína Řezáčová z 8.A a Julie 
Kolínková z 8.B. Konkurence byla 
velmi velká. Žádného umístění jsme 
se nedočkali, ale to nám nezabrání 
snažit se dál. Snad nám to vyjde příště. 

Pavlína Řezáčová

Minipřehazovaná 
 Dne 12. 3. 2015 se v hale 
odehrával turnaj v minipřehazované. 
Zúčastnilo se 14 škol, 30 družstev, 133 
dětí, odehráli jsme 71 utkání, rozdali 
42 diplomů a 12 pohárů. Děkujeme za 
účast.

Chlapci I. stupeň                    
1. Ivaň                                       

2. Lelekovice „A“                     
3. Ivančice-Němčice                

Chlapci úplné ZŠ                      
1. Pohořelice „A“                     

2. Oslavany                               
3. Ivančice TGM                       

Dívky I. stupeň
1. Lelekovice „B“
2. Lelekovice „A“

3. Ivaň

Dívky úplné ZŠ
1. Pohořelice „A“
2. Pohořelice „B“

3. Modřice
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ZAJÍMAVOSTI

 Víte, že největší sluneční ho-
diny jsou v Indii? Mají trojúhelníkový 
tvar a jsou vysoké 27 metrů.

 Víte, že nejvyšší budova světa 
je Burdž Dubaj ve Spojených arab-
ských emirátech?

 Víte, že doposud největší 
zemětřesení zasáhlo Chile v roce 
1960? Síla zemětřesení byla opravdu 
ničivá – 9,5 stupně Richterovy stup-
nice. 

 Víte, že nejrychlejší připojení 
k internetu je v Jižní Koreji a hned za 
ní v Japonsku?
 
 Víte, že za nejdražší knihu 
světa lze považovat Codex Leicester 
od Leonarda da Vinciho? Celá kniha 
je psaná zrcadlově. Byl koupen za  
30,8 milionů dolarů (asi 803 milionů 
korun).

 Víte, že nejdražší SmartPhone 
na světě vyprodukovala společnost 
Apple a stojí okolo 15,3 milionu 
dolarů, což je okolo 388 milionů ko-
run?

 Nejsilnější kuřáci jsou 
Rakušané, pravidelně zde kouří 36,3% 
obyvatel.

Šárka Blůumelová
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2. 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),  

Katka Kočišová (8.A), Vendula Aubusová  (8.B), 
Přidejte se mezi nás nebo posílejte své tipy a příspěvky na mail vpoho@zspohorelice.cz.  

Uzávěrka dalšího čísla: 15. 5. 2015.

1. Příjmení hrdiny Harry?  
2. Půjčovna knížek?   
3. Hlava rodiny Simpsnů?  
4. Kniha  ... patálie?   
5. Ferda ... ?    
6. Deník malého … ?   
7. X   

10. Přednášení básně?   
11. Autor bajek ?   
12. Kniha od Pavla Šruta?
13. Opuštěný člověk na ostrově? 
14. Významný český ilustrátor 
Josef …?   

8. Posvátná kniha?   
9. Karel Jaromír …? 

Křížovku sestavily děti 
ze čtenářského kroužku.


