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Rozhovor s paní uč. Konečnou

Jak dlouho zde pracujete? 
V Pohořelicích pracuji pátý školní 
rok, ale celkem učím už 14 let. 
Jaká je Vaše aprobace? 
Cesta k učení u mě nebyla 
přímočará. Vystudovala jsem nej-
prve sociálně právní školu a pak 
management na Ekonomicko-
správní fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně, nejblíže mám tedy 
k matematice, ale učím i angličtinu 
a dva roky jsem ve své třídě učila  
i český jazyk a výtvarnou výchovu. 
Proč jste se stala učitelkou? 
Učení mě baví, líbí se mi, že to 
není jednotvárná práce, každý den 
je jiný.
Jaký předmět Vás baví učit  
nejvíce?
Baví mě učit matematiku  
i angličtinu. 
Jaký je Váš názor na změny ve 
škole? 

Co se týká změn, jsem velmi 
spokojená s EŽK i s připravující se 
elektronickou třídní knihou. Table-
ty budou jistě obohacením výuky, 
ale zastávám názor, že musejí být 
zpestřením výuky, neměly by mít 
v hodinách jediné “hlavní slovo”. 
Stejně tak je tomu i s používáním 
interaktivních tabulí a prezentací, 
výuka by měla být různorodá, tak 
aby bavila žáky i učitele.

Co ráda děláte ve volném čase? 
Ve volném čase ráda čtu, chodím 
na dlouhé procházky se psem, 
věnuji se zahradě a občas jen tak 
relaxuji. 



HISTORIE
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JAK SE UČÍ V ZAHRANIČÍ

Jaké máte koníčky? 
Moje koníčky jsou  cestování, 
power jóga, zimní sporty – brusle-
ní, lyžování, v létě plavání a jízda 
na kole.
Děkujeme za rozhovor.
                                        Denis Vedral

Jan Amos Komenský, pedago-
gické názory
 Jan Amos Komenský ve-
lice oceňoval  význam výchovy. 
Podle něj by nemělo žádné dítě být 
vyloučeno z výchovy, protože i to 
nejméně nadané dítě lze, alespoň 
poněkud, vychovat.
 Klade důraz na význam 
kázně. Odmítá tělesné tresty za 
nevědomost, ale za porušení kázně 
trest v určitých případech připouští. 
Navrhoval tuto školskou organi-
zaci: Od narození do 6 let má být 
dítě vychováváno doma. Rodiče 
mají příručku o škole mateřské. Od 
6 do 12 let navštěvují děti školu 
obecnou. Vyučuje se čtení, psaní, 
počítání, náboženství a učení  
o přírodě a společnosti. Vyučuje se 
dvě hodiny dopoledne a dvě ho-
diny odpoledne. 
 Od 12 do 18 má mládež 
navštěvovat školu latinskou. 
Základem vzdělání je sedmero 
svobodných učení. Vyučují se ja-
zyky jako latina a řečtina. Komen-
ský doporučuje i jazyk německý, 

aby se každý dorozuměl se svými 
sousedy.
 Od 18 do 24 let  slouží 
ke vzdělání akademie. Jedná se  
o vysokou školu, kde se vyučovalo 
bohosloví, práva nebo medicína.
Děti dělil podle nadání: 
1. bystré, dělají radost,
2. bystré, líné,
3. bystré, vzpurné,
4. s nedostatkem bystré mysli,
5. s nedostatkem bystré mysli, líné,
6.  s nedostatkem bystré mysli, vzpurné. 
 Jak si myslíš, že jsi nadaný? 
Jsi bystré a líné dítě, nebo vzpurné  
s nedostatkem bystré mysli?

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

http://www.radio.cz/cz/static/jan-amos-
komensky/pedagogika

ČR x FRANCIE

 Podobně jako u nás je 
školní docházka ve Francii po-
vinná od 6 do 16 let. Zajímavé ale 
je, že se třídy označují pozpátku. 
Tudíž od jedenáctky po jedničku, 
přičemž jedenáct je u nich něco 
jako u nás první třída. 
 Po absolvování základ-
ního vzdělání mají žáci na výběr. 
A to buď všeobecné gymnázium, 
technickou střední školu či od-
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bornou školu. Maturita je zde ale 
náročnější s více předměty a čeká 
vás tu rovnou dvakrát!
Jak vypadá den školáka ve  
Francii? 
 Dopolední vyučování trvá 
od 8:30 do 11:30 a odpolední 
pak od 13:30 do 16:30. Hodiny 
by měly mít oficiálně minimálně  
55 minut, ale v praxi se jejich dél-
ka pohybuje od 50 do 75 minut. 
Co se známkování týká, liší se od 
toho našeho docela dost. Stupnice 
se pohybuje od nuly do dvaceti, 
přičemž dvacítka je plný počet. Na 
některých školách se také známku-
je, podobně jako ve Velké Británii, 
pomocí písmen od A po E. Fran-
couzi mimo jiné chodí do školy jen 
čtyři dny v týdnu. Volno mají ve 
středu, ve čtvrtek a v neděli. 
Francouzi a angličtina? 
 O Francouzích je všeo-
becně známo, že angličtinu neo-
vládají nijak zvlášť bravurně  
a raději se domlouvají svým rod-
ným jazykem. Tohle samozřejmě 
neplatí pro všechny. Kámen úrazu 
ale nejspíš spočívá v době, kdy se 
začínají s angličtinou teprve sezna-
movat. Začínají se ji učit až v 6. třídě.

Pavlína Řezáčová
Zdroje: http://www.topzine.cz/

http://easymagazine.cz/clanky/skolstvi-v-
zahranici-ii-vyucovani-ve-francii-probi-

ha-v-klidu-bez-zbytecneho-stresu

ÚVAHA
Prázdniny
 Ve školních lavicích jsme 
strávili deset dlouhých měsíců. 
Někteří z nás, třeba jako já, tuto 
školu opouštějí nadobro a pouští se 
do další etapy života.
 Avšak, než se tak stane, 
ještě nás všechny čekají dva 
dlouhé měsíce prázdnin, přestože 
většině utečou jako voda. Je to čas, 
kdy všichni můžeme byť jen na 
malý okamžik vypnout svůj často 
přetěžovaný mozek a dělat to, co 
nás skutečně baví.
 Někdo snad pojede s rodiči 
na dovolenou někam k teplému 
moři, jistě nic moc pro milovníky 
lyží a sněhu, ale jiní si zase vytá-
hnou kolo či brusle a hurá jezdit, 
někteří ze skříně vytáhnou svoje 
nejlepší plavky, aby se mohli vy-
dat k vodě. Pro jiné, zejména pro 
ty, které sportovní aktivity zrov-
na nenadchnou, nastává úžasná 
příležitost prostě zatáhnout rolety, 
lehnout si do postele a přečíst si 
nějakou knihu, zahájit filmový 
maraton nebo dohnat všechny 
promeškané hry. Každý si prázd-
niny zařídí podle svého.
 Občas si říkám, kolik 
báječných věcí jistě zvládnu během 
tolika dní. Dva měsíce nejsou zase 
tolik, ale není to ani málo. Vskutku 
si vždycky během školního roku 
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 S prázdninami je to svízel, 
ale všichni se na ně právem těšíme 
a každý si je užije podle svého.
 Přeji brzký konec školního 
roku všem.
                            Šárka Blümelová

SPORT
Sport na Základní škole  
v Pohořelicích
 Veškerá sportovní klání 
na naší škole se pořádájí pod 
hlavičkou AŠSK (Asociace 
školních sportovních klubů) pod 
vedením předsedy Mgr. Bohusla-
va Bajera a mnoha vyučujících, 
kteří obětavě pomáhají zajišťovat 
školní, okrskové, okresní a krajské 
soutěže v mnoha druzích sportů.
Sportovní záběr je obrovský:  
basketbal, volejbal, přehazovaná, 
vybíjená, atletika, skok vysoký,     
házená, kopaná a především 
florbal, ve kterém dosahujeme 
pravidelně velkých sportovních 
úspěchů v kategoriích chlapců  
i dívek, kategoriích nejmladšího 
žactva 3.-5.tříd, mladších žáků 
6.-7.tříd a starších žáků 8.-9.tříd.
 V letošním roce nej-
úspěšnějšími kolektivy byly flor-
balové holky z 9.B třídy, které 
vyhrály Florbalovou ligu, staly se 
přeborníky Jihomoravského kraje  
a skončily druhé na kvalifikaci na 
mistrovství republiky.

začnu nenápadně dávat taková 
malá předsevzetí, která jsou však 
až na výjimky neuskutečnitelná. 
Nekladu si nic, co by průměrný 
člověk za normálních podmínek 
nebyl schopen splnit, ale ve víru 
prázdnin to zkrátka nejde. 
 Třeba moje oblíbené prázd-
ninové předsevzetí: určitě bych se 
měla aspoň párkrát podívat na ma-
tiku, abych nezapomněla, jak se 
to dělá. Opravdu si někdo může 
myslet, že se na matiku skutečně 
kouknu? Jistěže ne. Je to jen další  
z mnoha nesplnitelných požadavků, 
které na sebe kladu. Jistě to znáte  
z praxe také i vy. Během prázdnin 
si prostě vezmete do hlavy, že něco 
zvládnete, protože máte hromadu 
času. Jenže přesně tohle je v mno-
ha případech pouze další výmluva 
a prázdniny tak prostě končí slovy: 
tak to zkusím ty příští. Nebojte se, 
nejste v tom sami.
 Další věcí je i ponocování, 
jako kdyby většina lidí neponoco-
vala už během školního roku, ale 
během prázdnin se to žene až do 
extrémů, takže všichni známe ten 
pocit, když poslední den prázdnin 
nemůžeme usnout, ne protože se 
už nemůžeme dočkat zítřka, nýbrž 
protože jsme si za ty dva měsíce 
zvykli chodit spát až po půlnoci a v 
momentě, kdy kohout zakokrhá, se 
naopak ukládáme k spánku. 
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 Mladší kluci v basket-
balu vyhráli okresní finále a  
v JM kraji skončili na nádherném 
druhém místě. Mladší chlapci ve 
florbalu postoupili až „na kraj“  
a zůstali těsně před „medailovými 
branami“. 
Za dlouhodobé kvalitní výsledky 
Republiková rada AŠSK vybavila 
naši školu florbalovými mantinely, 
na kterých mohou všichni žáci bez 
omezení trénovat a bezúplatě tyto 
využívat na všech turnajích. Za 
těmito úspěchy stojí práce trenérů 
p. ředitele Stanislava Poláka, Tondy 
Tomečka ze SVČ Pohořelice a učitele 
Tv Bohuslava Bajera. 

Další oblast míčových  her, kte-
rou  ovládli naši sportovci , byla 
MINIpřehazovaná. Pro méně zain-
teresované je to mix přehazované 
a minivolejbalu (vlastně minivolej-
bal trojic, hráno přehazovanou). 
Tuto zajímavou „míčovku“ jsme na 
ZŠ v Pohořelicích začali hrát mezi 
prvními v ČR jako přípravu na mini-
volejbal. Nejprve jsme uskutečnili 
školní kolo za účasti všech žáků 
4.-5.ročníku. V rámci okresu  
Brno-venkov  OR uskutečnila 5 okr-
skových kol, ze kterých postoupila 
první 2 družstva do okresního 
finále, které jsme uspořádali na  
8 hřištích v pohořelické hale. OF se 
zúčastnilo 20 úplných ZŠ a ZŠ jen  
s I. stupněm. 30 družstev ve 4 ka-
tegoriích, 70 odehraných utkání  
řídilo celkem 16 vyškolených 
rozhodčích z řad žáků naší ZŠ. 
Nejúspěšnějšími školami byly 
Pohořelice a Lelekovice (3 medaile), 
ZŠ Ivaň (2x), Ivančice TGM a Ivančice-
Němčice, ZŠ  Oslavany a Modřice.
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ZAJÍMAVOSTI
 Váš mobil má větší výkon 
než počítače, které byly použity pro 
přistání Apollo 11 na Měsíci.

 Havajská abeceda má jen  
12 písmen.

 Pokud byste do lžičky nalili 
hmotu z neutronové hvězdy, byla by 
její hmotnost přes 100 milionů tun.

 Šnek může přelézt přes 
žiletku, aniž by se poranil.

Podobnou soutěží byla vybíjená, 
ve které jsme rovněž zorganizovali 
školní, okrskové i okresní kolo. Ve 
volejbalu smíšených družstev naše 
družstvo dovezlo pohár za 3. místo 
v okrese Brno-venkov.
 Za těmito úspěchy stojí 
další vyučující, bez kterých by se 
tak veliké akce nepodařilo zajistit. 
Byly to p. uč. Veronika Vráblíková, 
Eva Jamborová, Ilona Kurková, 
Veronika Gajdošová a další. 
                      Mgr. Bohuslav Bajer PRO ZAMYŠLENÍ...
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DEVÁŤÁCI SE LOUČÍ...
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4. vydání / Červen 2015 --- Šéfredaktorka Pavlína Řezáčová (8.A) --- Na tomto čísle se dále podíleli:  
Šárka Blűmelová (9.B), 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: polovina září 2015

1. První jagellonský panovník
2. Tomáš Garrigue……..
3. 28. října v roce 1918 bylo 
vyhlášeno…….
4. Nápoj z vinné révy
5. Otto Wichterle byl český ….
6. Úval, který se nachází na Moravě 
a je velmi úrodný…..

7. Luštěnina
8. Latinský název pro hořčík
9. Název prvku, ze kterého se 
vyrábějí hodinky (značka Ti)
10. Čtyřhlavý pohanský bůh 
zemědělství

TAJENKA:  Už se blíží ………….

PŘEJEME VŠEM POHODOVÉ 
PROŽITÍ LÉTA

KŘÍŽOVKA


