
V POHO
školní občasník pohořelické základky

Květen 2015                           3. vydání
ROZHOVORY

1

Rozhovor s p. uč. Mertlíkem

Jak Vás napadlo zorganizovat 
školní časopis?
S nápadem obnovit školní časopis 
přišla, tuším, paní učitelka Gajdošová. 
Já jsem jen napojil žáky 8. A na paní 
učitelku. Školní časopis je jedna  
z nových aktivit, které se u nás na 
škole v poslední době podařilo nastar-
tovat. Největší plus školního časopisu 
vidím ve vás, tvůrcích. Máte možnost 
na sobě pracovat a zlepšovat se  
v dovednostech spojených s tvorbou 
časopisu. 
Co je pravdy na tom, že se máte 
stát příštím zástupcem ředitele?  
V případě, že se tak stane, co byste 
na této škole změnil nebo inovoval?
Ano, je to pravda, spolu s paní uč. 
Konečnou. Inovace k nám do školy 
postupně přicházejí. Modernizují se 
školní budovy, na prvním stupni se 
rozjela daltonská výuka, celá škola 
je pokryta wifi, budujeme tabletovou 
učebnu, od září se rozjede školní Moo-
dle, kupujeme interaktivní projektory, 
interaktivní učebnice. Momentálně 
pracujeme spolu s p. uč. Hrabinou  

a p. uč. Janíčkem na elektronické 
třídní knize. Tým lidí kolem paní 
učitelky Škorpíkové pracuje na 
proměně školního webu. Inovací je 
opravdu hodně.
Kde jste se inspiroval při zavedení 
např. wifi či tabletů?
Nejprve jsem se začetl na interne-
tu, v časopisech se školskou tema-
tikou a také jsem mluvil s kolegy  
z jiných škol. Poté jsme se pro poznat-
ky rozjeli na nejrůznější školení. 
Velkým přínosem jsou také debaty  
s panem učitelem Hrabinou, který 
naše představy pomáhá uvádět v život.
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Historie... psacích potřeb

 Do poloviny 19. stol. byl 
používán ptačí brk, který byl do 
začátku novověku seřezáván do 

širokého hrotu, čímž bylo umožněno 
psát pomocí silných a vlasových tahů.  
V novověku se však začal seřezávat 
šikmo, takže stopa byla vlasová, a to 
umožnilo rychlejší psaní.
 Někde se používalo pero 
rákosové. Rákos, latinsky Calamus, 
dal tak jméno kalamáři. 
 V 19. století se pak začalo 
využívat ocelové pero, které se  
skládalo z ocelového perka (špičky) 
a z násadky (rukojeti). Perku s násad-
kou se říkalo pero. V českých zemích  
se ocelová  perka vyráběla asi až do 
poloviny sedmdesátých let. Ocelová 
perka byla levná, žák jich měl více,  
takže je mohl při rozskřípání hned 
vyměnit. Nasazovala se do násadky, 
namáčela se do kalamáře, který byl 
před každým žákem zasazen v otvoru 
v lavici.
 Zámožnější žáci měli pera  

plnicí, která se 
díky postupnému 
zlevňování stále 
více rozšiřovala.  
Plnicí pera začala být 
hojně využívána po  
1. světové válce, 
nicméně jeho 
počátky sahají až do 

17. století. Konstruktérem moderního 
pera byl Lewis Edson Waterman.
         Dnes nejhojněji užívaným typem 
pera je kuličkové pero. Jeho počátky 
sahají do 2. poloviny 19. století.

Katka Kočišová
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/  

Kde jste původně učil, pokud ne na 
této škole? A jak jste se k nám do 
Pohořelic vůbec dostal? Jak dlouho 
zde učíte?
Pohořelice jsou mým prvním 
působištěm. Krátce v rámci praxe jsem 
měl možnost učit na základní škole  
v Českých Budějovicích a v Bystřici 
pod Hostýnem. Učím tady sedmý 
rok, původně jsem začínal jako třídní 
učitel ve 4. třídě, ve dvorní budově na 
Dlouhé ulici, poté jsem se přemístil na 
druhý stupeň, kde jsem dosud.
A poslední otázka, co rád děláte ve 
svém volném čase?
Svůj volný čas trávím se svou rodi-
nou. Mám tři malé dcery, se kterými 
se snažím být co nejvíce. Sleduji 
výsledky téměř všech sportů a taky 
trochu fandím Spartě :-). Rád si za-
hraju fotbal, šachy nebo si jdu zaběhat. 
Mým velkým koníčkem je politická 
geografie a moderní dějiny. Věnuji 
se čtení geografických a historických 
časopisů, knih. Mám rád pěší turisti-
ku. V současné době chystáme s p. uč. 
Kardošovou pro naše žáky výšlap do 
rakouského pohoří Vídeňský les.

 Děkujeme za rozhovor. 
Denis Vedral
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JAK SE UČÍ V ZAHRANIČÍ
ČR x Norsko
Norsko je pro většinu lidí nezajíma-
vá země, avšak, co se školství týče, 
jsou nám v mnoha ohledech podobní. 

Pojďme se tedy podí-
vat, jak to v Norsku ve 
škole chodí. 

Mateřská škola 
 V Norsku skoro vůbec nemají 
soukromé školy, zato je zde velký 
počet soukromých školek, asi 20 %. 
Školka není povinná, ale každé dítě 
od 1 roku na ni má nárok. Důraz je 
kladen na učení dětí prostřednictvím 
jejich vlastních zážitků a zkušeností. 
Velmi je ceněno přírodní prostředí, ze 
kterého děti čerpají nejvíce poznatků  
a učí se respektu k němu.
 Děti tráví převážnou část 
dne venku, a to za každého počasí  
a v každém ročním období. Nejmenší 
děti, které ještě mají potřebu od-
poledního spánku, spí ve venkovním 
areálu školky v kočárcích. Vzhledem 
k tomu, že v norských mateřských 
školách není státem zajištěno stravo-
vání, nosí si děti jídlo s sebou z domo-
va a zároveň si společně s učitelkami 
připravují jídlo v přírodě při venkov-
ních aktivitách. Ve školce si připraví 
v dobře vybavených kuchyňských 
linkách polotovary, které si vezmou 
s sebou ven, a v přírodě, kde mají  
k dispozici dřevěné přístřešky a sruby 
s kempinkovým vybavením, si jídlo 
dohotoví na ohni (např. palačinky, 

vafle, čaj, ale také ryby, které si samy 
naloví).
 Učitelky vedou děti k sa-
mostatnosti a zodpovědnosti od 
nejútlejšího věku. Přestože se v tam-
ních školkách preferuje malá skupi-
na dětí na 1 dospělého (počet dětí 
a dospělých záleží na typu aktivit, 
které s dětmi v danou chvíli realizují), 
dávají učitelky dětem hodně prostoru 
při různých činnostech - viz rybaření, 
zkoumání terénu v přírodě, kde mo-
hou např. lézt po vlhkých kamenech 
v kopcovitém terénu, lézt na stromy, 
zkoumat živočichy, rostliny a další.

Povinná školní docházka
 Povinná školní docházka trvá 
10 let, zhruba do 16 let, školu dělí 
taktéž na první a druhý stupeň. První 
stupeň zahrnuje třídy 1-7 a druhý 
stupeň 8-10. “Ubráno” mají zase na 
střední škole, která je tříletá.
 Do první třídy děti nastupují 
obvykle v šesti letech. Ale je možné 
zažádat o roční odklad, případně 
naopak o nástup dítěte již ve věku pěti 
let. V tomto ohledu je to stejné jako  
u nás v ČR. Na středních školách často 
studují pod jednou střechou studenti 
všech středoškolských oborů (mají 
jich 12), tedy budoucí vysokoškoláci, 
ale i zedníci apod. Norové dbají na 
rovnostářský přístup a dobré vztahy 
mezi lidmi různých povolání.

Pavlína Řezáčová
Zdroj: www.norsko.cz;   

http://www.minisvetskolka.cz/rs/aktuality/
norske-predskolni-vzdelavani.html
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Výuka cizích jazyků
 S příchodem moderní doby a 
novodobého systému spojování lidí 
pomocí internetu se dřívější bariéry, 
například vzdálenost lidí od sebe či 
dlouhé cesty autem k druhé osobě, 
stávají pro mladé lidi jenom nepod-
statným problémem, protože se zde 
naskytuje spousta možností, jak si 
s daným člověk popovídat i jinak. 
Stálou překážku však i nadále tvoří ja-
zyk.
 Jazyk, přesněji znalost cizího 
jazyka, se v dnešní době považuje za 
jednu z nezbytných vlastností pro to, 
aby člověk mohl komunikovat nejen 
s osobou cizí národnosti, ale mnohdy 
i správně vyplnil kdejaký dokument. 
Z toho vyplývá, že dětem i dospělým 
jsou poskytovány možnosti, jak se 
naučit cizí jazyk či se v něm zdoko-
nalit.
 Na základní škole a nyní již 
v mnohých mateřských školách je 
dítě seznámeno s prvním neznámým 
jazykem, kterým mluví okolo  
350 milionů rodilých mluvčích, 
jedná se o angličtinu. Později se jim 
naskytne studium i druhého jazyka, 
nyní již i na základních školách, jed-
ná se o jazyk našich dvou sousedů, 
mluvíme tedy o němčině. Tímto ja-
zykem mluví přibližně 100 milionů 
rodilých mluvčích. Oba tyto jazyky se 
řadí mezi jazyky germánské, přesněji 
řečeno západogermánské. Některé 
školy nabízejí ještě další jazyky, např. 
ruštinu, francouzštinu i španělštinu.

 Nyní ovšem nastává pro 
mnohé sporný okamžik. Většina rodičů 
se shodne, že angličtinu by jejich dítě 
skutečně ovládat mělo, už jenom kvůli 
budoucí kariéře. Jenže pak je tu další 
věc, kdy je nejlepší doba pro výuku? 
Obecně se spousta expertů shoduje, 
že nejlepší je začít s učením, dokud je 
mozek mladý, protože si je schopen 
věci lépe zapamatovat a také mnohem 
snáze se vžít do přirozené jazykové 
mluvy. Mnohé děti s výukou druhého 
jazyka na přání rodičů začínají už oko-
lo věku 3 až 4 let, některé z nich však 
mohou začít už dříve. Nemám teď na 
mysli pouze naučení se pár slovíček za 
den, ale nepřetržitou konverzaci celý 
den.
 Zde však nastává první 
rozpor. Ne každý sdílí stejný názor na 
způsob přijímaní cizí řeči. Důvod je 
prostý. Zprvu se zdá, že všechno jde 
hladce, dítě po určité době chápe obě 
řeči. Rozumí, co mu říká paní učitelka 
ve školce, zároveň je však schopné 
komunikovat doma s rodiči. Zádrhel 
se však ukazuje časem. 
 Každé dítě je totiž jiné a nedá 
se předpokládat, jak dobře bude na 
nový jazyk reagovat. V pozdějším 
věku pak může nastat nežádoucí efekt 
bilingvismu (dvojjazyčnosti). Je to 
prosté. Mozek se přirozeně vyvíjí a 
využívá to, co se člověk v útlém věku 
naučil, včetně slovní zásoby. Může 
se proto v některých případech stát, 
že dítě bylo ve větším styku s cizím 
jazykem než se svým vlastním, pro-
to mu některé slovní obraty mohou 
působit problém, stejně jako i méně 
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používaná slova a sofistikovanější 
písemné projevy. Ovšem pokud by mu 
bylo umožněno použít jazyk, který  
ovládá lépe, problém by nenastal.
 Tento efekt odborníci nazýva-
jí přirozený výběr. Jedná se o to, že 
v pozdější době mozek zhodnotí na-
byté znalosti obou (či více) řečí a 
sám si z nich sestaví žebříček bez 
ohledu na potřeby dotyčné osoby. 
Jinými slovy, pokud mozek vyhodnotí 
jako používanější a známější jazyk 
například angličtinu (především kvůli 
slovní zásobě a míře používání v útlém 
věku), pak ji automaticky upřednostní 
před češtinou, přestože je osoba rodilý 
Čech.
 Především tohoto efektu se 
obávají rodiče, kteří si samozřejmě 
přejí pro svoje dítě to nejlepší, ale 
nehodlají nic riskovat. Zastávají pro-
to názor, že raději vyčkají do doby, 
než bude jejich ratolest poněkud 
vyspělejší a bude si více uvědomovat 
gramatiku a znalost vlastního jazyka 
jí k tomu pomůže. I toto je jistě prav-
da. Se znalostí gramatiky rodné řeči 
se dají některé věci snáze pochopit  
i v řeči cizí.
 Další důležitou věcí je 
samozřejmě výběr. Jeden jazyk už 
v dnešní době v mnoha oborových 
odvětvích prostě nestačí a schopnost 
porozumět slovenštině se skutečně 
nepočítá. Proto, pokud nejsou rodiče 
omezováni školou, velice pečlivě 
zvažují, který jazyk by měli svému 
potomkovi doporučit. Jelikož všechny 
výše uvedené jazyky se dají stále 
považovat za jazyky světové či velice 

rozšířené v Evropě, tudíž jimi mluví 
i vysoký počet lidí, je tedy na výběr 
kladený značný důraz.
 Většina si ze strategických 
důvodů volí jako další jazyk němčinu, 
jelikož Česká republika leží mezi 
dvěma německy mluvícími státy 
Německem a Rakouskem. Za vidi-
nou budoucích pracovních příležitostí 
považují lidé za výhodu se alespoň 
seznámit s tímto jazykem.
 Ovšem i zde může mít někdo 
problém. Jak již víme, němčina  
i angličtina jsou jazyky západo-
germánské, tudíž můžeme i dnes po 
staletích vývoje najít jisté podobnosti. 
Někteří lidé je téměř nevnímají, nebo 
je berou jako prostě další benefit, 
protože jazyky, které jsou si podobné, 
se jim lépe učí. Avšak pro někoho 
může být zrovna tohle ten největší 
problém, právě příbuznost obou 
jazyků způsobí v jejich hlavě zmatek 
a v horším případě se jim mohou začít 
plést dohromady.
 Jako vhodnou náhradu pro-
to tito jedinci němčinu či angličtinu 
vymění za jazyk z jiné jazykové 
rodiny. Například za ruštinu, která 
patří mezi jazyky východoslovan-
ské, můžeme tedy najít podobnost 
i s češtinou, která je ovšem zápa-
doslovanský jazyk. Někdo však může 
chtít zkusit i nějaký z jazyků román-
ských, jako je například španělština 
nebo francouzština, vzácně i italština.
 V zásadě vše shrnuje ná-
zor, že kolik umíš řečí, tolikrát jsi 
člověkem. Pouze jeden jazyk už ve 
většině případů nestačí a umět alespoň 
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základy pro jednoduchou domluvu je 
nutnost. Zároveň si každý musí také 
vybrat to, co mu víc vyhovuje, a dobře 
volbu jazyků předem zvážit a zamyslet 
se, zdali je skutečně uplatní, či nikoliv. 
V raném věku je tato otázka nechaná 
na bedrech rodičů, kteří mají k dispo-
zici spoustu možností, a je jen na nich, 
jak se s tím poperou. Snad jen dodat, 
že jakékoliv rozhodnutí, které učinili, 
se na jejich potomkovi znatelně pro-
jeví a v pozdějším věku to snad i samy 
děti ocení.

Šárka Blümelová

CO SE UDÁLO

Mažoretky
Dne 9. 5. v ATC Pasohlávky vy-
stoupila se svou choreografií skupina 
pohořelických mažoretek v dopro-
vodu s paní uč. Dudovou, Plevzovou 
a Poprachovou. Mimo jiné zde také 
vystoupily skupiny jako je Arakain, 
Rybičky 48 či komik Ruda z Ostravy.

Basketbal
Obrovský úspěch se objevil  
v basketbalu, kdy se chlapci ze  
6. a 7. tříd umístili na druhém místě 
v jihomoravském kraji! Utkání se ko-
nalo 1. dubna v Tišnově.

Sportovní den
V pondělí 22. 6. 2015 můžeme také 
očekávat sportovní den! Výjimečný  
v tom, že spoluorganizátory by měly 
být deváté třídy. 

Pavlína Řezáčová

Atletické závody
 Koncem května proběhly na 
1. stupni atletické závody v rámci 
projektu „Atletika pro děti do škol“. 
Závodilo se nejprve ve středu 20. 5., 
kdy si žáci 0. – 3. ročníku vyzkoušeli  
10 disciplín: 1) vrh koulí, hod diskem,  
2) hod na cíl oštěpem, raketkou, 
míčkem, 3) hod oštěpem, raket-
kou, míčkem (měřený), 4) sla-
lomová štafeta družstev, 5) skok  
z místa, 6) skok daleký, 7) běh přes 
překážky, sprint a dvě doplňkové 
disciplíny – „sbírání oříšků“ a „bi-
atlon“. Žáci 4. a 5. ročníku poměřili 
své síly v sedmiboji, který proběhl  
v pondělí 25. 5. Dík patří mimo jiné 
všem pomocníkům ze šestého či devá-
tého ročníku.  Akci hodnotíme jako 
velice vydařenou! 

Nejlepší sportovci v ročníku:
0. Nikolas Duffek, Robin Švec, 

Václav Barták (0. A)
1.    Tomáš Hubáček (1. B)
2.    Denis Sobotka (2. C)

3.    Adam Limberský (3. C)
4. Denis Straka (4. A), Filip Minařík (4. B), 
Jiří Patočka (4. B), Alice Langová (4. A)

5. Vít Haumer (5. A), Matouš 
Kavický (5. B), Kristýna Straková (5. B)
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
11. - 15. 5. 2015 Blansko-Češkovice
 Jako obvykle jely páté třídy 
na školu v přírodě. Letos se konala 
v Češkovicích u Blanska v krásné 
krajině Moravského krasu. Akce 
proběhla v termínu 11. - 15. května.  
 Z rekreačního zařízení Vy-
hlídka, ve kterém byli žáci a učitelé 
ubytováni, byl nádherný výhled do 
okolí. Byly připraveny různé soutěže 
(např. stavění domečků, hledání 
čísel, nejhezčí maska, nejuklizenější 
pokoj...). Také se chodilo na výle-
ty. V úterý se šlo na Macochu, ve 
středu do Blanska na bazén. Dále se 
hodně pobývalo na hřišti a u ohniště. 
Středeční stezka odvahy byla krátká, 
ale dostatečně strašidelná. Zbytek 
sil se vyčerpal páteční návštěvou 
zábavního centra Bongo. 
 Počasí vyšlo na jedničku, po-
byt se všem moc líbil.

Jana Scheerová,5. A

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Čj: Stupňuj přídavné jméno dobrý. 
- Dobrý, dobřejší,  nejvícedobřejší.

Př: Jaké smysly má člověk?
- Smysl pro humor.

Čj: Jaké jsou vzory přivlastňovacích 
přídavných jmen?
- Matčin a taťkův.

Paní učitelko, kolik je Vám let? 
- 30.

Ale to nemůže být pravda, loni jste 
nám říkala, že Vám je 29.

Kdo je ta paní, paní učitelko?
- To je moje teta. Sestra mojí matky.

A jak jste se poznaly?
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Šárka Blűmelová (9. B), Jakub Kurka (8. A), Denis Vedral (8. A),  

Katka Kočišová (8.A), Vendula Aubusová  (8. B), Jana Scheerová (5. A)
Přidejte se mezi nás nebo posílejte své tipy a příspěvky na mail vpoho@zspohorelice.cz.  

Uzávěrka dalšího čísla: 15. 6. 2015.

1. Hlavní město České republiky
2.Černé zlato
3. Arabský bůh
4. Název prvku se značkou Zn
5. Kdo vyhrál letošní MS v hokeji?

6. Hlavní město Finska
7. První historicky doložený český 
panovník? 
8. Problém planety Země je globální... ?
9. Latinský název vodíku?

TAJENKA: Už se konečně blíží …………

ZAJÍMAVOSTI

 Coca Cola 
měla původně ze-
lenou barvu.

Zlatá rybka má 
paměť pouhých  
8 vteřin. 

KŘÍŽOVKA

 Mozek si při infarktu myslí, 
že vás ve skutečnosti jen bolí ruka. 

 Zkřížením rukou zmatete 
mozek a tím snížíte bolest. 

 Podle ženevských konvencí je 
nelegální, když učitel jako trest zvolí 
zdržení třídy po konci hodiny. 


