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Rozhovor s paní uč. Klímovou

Jak dlouho zde učíte? 
Na zdejší škole učím, pokud si to 
dobře pamatuji, od roku 2003.
Proč jste si vybrala zrovna školu 
v Pohořelicích? 
Tehdy mi skončila smlouva v Brně  
a já hledala nové místo.  
Oslovila mne paní ředitelka 
Marázová a já místo přijala.  
A protože se mi na škole líbil jak 
kolektiv, tak žáci, tak jsem jiné 
místo nehledala. 
Jaké předměty vyučujete?
Vystudovala jsem češtinu a dě-
jepis, pak jsem studovala dálkově 
předmět, který se jmenoval 
specifická příprava dívek. Ten už 
byl zrušen, nahradil ho předmět 
výchova ke zdraví a částečně  
i domácnost, protože ministerstvo 
školství moudře usoudilo, že péče 
o rodinu, hygiena, zdraví, výživa 
apod. jsou důležité i pro kluky.  

V roce 2010 jsem ukončila studium 
etické výchovy, protože si myslím, 
že mozek nesmí zahálet. 
Jaký máte názor na změny ve 
škole jako je EŽK a ETK?
Trošku válčím s počítačem, ale 
EŽK a  ETK jsou mým velkým 
kamarádem. Dohadovat se se 
žáky, kde mají ŽK, hlídat, abych 
nezapomněla známku dodatečně 
dopsat, dopisovat za půl roku do 
“ztracené”, to není žádná legrace. 
Takhle si v klidu sednu, případně  
s kávičkou, najdu třídu a mohu pra-
covat. 
Co ráda děláte ve volném čase, 
máte nějaké koníčky? 
Ve volném čase čtu, luštím 
křížovky a sudoku, pořídila jsem 
si zahrádku. Občas zkouším různé 
ruční práce - batiku, keramiku, per-
gamano.       

Děkujeme Vám za rozhovor.

Denis Vedral
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Kauza Moodle
 Naše škola jen prospe-
ruje. Máme novou fasádu, nové 
počítače, novou učebnu fyziky, 
tablety a další věci, co na naší škole 
přibyly. Tento článek je o našem 
novém známém - moodlu. 
 Moodle, kapitola sama  
o sobě. Na naší škole zajisté velká 
věc, bohužel je kolem ní mnohé 
zařizování. Už nesčetněkrát se 
nám v hodině stalo, že nám učitel 
chtěl ukázat jak moodle pracuje, 
ale nastal menší problém. Moodle 
nechtěl spolupracovat. Mnohokrát 
nám pan učitel říkal, jestli jsme si 
někdo  vyzkoušeli nějaký jeho test, 
ale nakonec se zjistilo, že ten test na 
moodle nedal, či neuložil. Všichni 
vidíme, jaké zmatky kolem tohoto 
„projektu“ jsou.
 Ale možná to nakonec 
bude lepší. Jsou/budou zde zápisy 
z hodin a nemusíme si pamatovat 
e-maily a hesla, abychom si mohli 
opsat zápis ze zeměpisu. 
 Ale co když moodle nepo-
jede, nebo zrovna nebude dostup-
ný? Máme psát test, ale chybí nám 
zápis z hodiny a moodle nechce 
spolupracovat a na žádné sociální 
síti zrovna není připojen žádný  
z našich kamarádů, aby nám zápis 
například vyfotit a poslal. Jak to 
uděláme?

VZDĚLÁVÁNÍ V CIZINĚ

Vzdělávání v Sýrii
 S narůstajícími nepokoji  
v Sýrii netrpí jen dospělí Syřané, 
ale především děti, kterým jde  
o budoucnost. Mnohé děti přišly 
nejen o vzdělání, ale i o kus dětství, 
když si samy musejí poradit se ztrá-
tou rodičů. Jak nyní vypadá situace 
na školách v Sýrii?
 Děti docházejí do školy 
pravidelně. Mezi základní 
předměty patří hlavně matematika, 
arabština a angličtina. Mimo stu- 
dium jde ale především o hry jako je 
fotbal, různé stolní hry, kreslení či 
dílny. Děti dostávají také pomůcky 
(batohy, psací potřeby, sešity...)  
a svačiny. 
 Samostatnou kapitolou 
jsou učitelé. Spousta z nich se 
zprvu bála ve škole vyučovat kvůli 
bombardování, to se ale posléze 
zlepšilo. Dělat učitele, ať už do-
brovolného nebo na plný úvazek, 
je v Sýrii rizikem. Někteří z nich 
se totiž účastní demonstrací, a to 
se vládě nemusí zrovna líbit. Tím 
pádem může být ovlivněna celá 
škola.
 Mimo jiné se různé or-
ganizace neustále snaží školy 
vylepšovat, v zimě je vytápět 
a zajišťovat dostatek jídla  
a pomůcek. 

Pavlína Řezáčová

ÚVAHA
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 Možná bylo snazší si pama-
tovat ty hesla a jména. Častokrát 
se, ale stalo to, že na společném 
e-mailu někdo zápis vymazal. 
Předpokládám, že na moodlu to 
možné nebude. Ale zda je moo-
dle tak skvělý nebo ne, zjistíme  
v příštích týdnech či měsících.

Katka Kočišová

Volby do školního parlamentu
 V úterý 6. 10. se žáci 
druhého stupně vžili do role voličů 
a vyzkoušeli si, jak fungují vol-
by. Hned první hodinu zasedli  
v improvizované volební místnosti 
členové komise, kteří dohlíželi na 
správný průběh voleb. Postupně 
sem pak přicházeli žáci jednot-
livých tříd, aby na volebním lístku 
zakroužkovali vybrané dva kan-
didáty, kteří by je měli zastupovat 
ve školním parlamentu. Po odvo-
lení všech žáků následovalo sčítání 
všech platných hlasů vhozených  
do urny. 

 První schůzka školního 
parlamentu proběhne v pondělí 
2. 11. v 13. 30 hod.

 Připravte si za vaši třídu té-
mata a nápady k projednávání!

Veronika Gajdošová

ZE ŠKOLNÍHO DĚNÍ

Výsledky voleb – zvolení zástupci
6. A: 

Haumer Vít (15), 
Matute Daniel (10)

6. B: 
Kavický Matouš (13), 

Knirsch Vojtěch, Straková Kristýna (7)
6. C: 

Heneš Pavel (14), 
Votava Tomáš (10)

7. A: 
Müllerová Zuzana (12),

 Veskerna Jiří (8)
7. B: 

Novotná Nikola (17),
 Langer Robin (13)

7. C: 
Szromková Nikola (18), 

Husák Tadeáš (15)
8. A: 

Ráček Radim (13), 
Novotný Tomáš (10)

8. B:
 Stejskal Petr (18), 

Burianová Wanda (14)
8. C:

 Marjanovič Jelena (15), 
Peichlová Viktorie (13)

9. A: 
Řezáčová Pavlína (22), 

Vedral Denis (20)
9. B: 

Kolínková Julie (14), 
Plísková Daniela (13)



Jazykový kurz  - Anglie
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Jazykový kurz očima učitelky

      Naše škola v letošním roce 
využila příležitosti a zúčastnila se 
výzvy 56, kterou vyhlásil Operační 
program Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost (OP VK). 
 Tato výzva je zaměřena 
kromě jiného na výuku cizích 
jazyků a umožňuje žákům základ-
ních škol zúčastnit se zájezdu do 
zahraničí orientovaného na ja-
zykový kurz a reálie daného státu.  
V rámci této výzvy mohli žáci učící 
se angličtinu vycestovat do jakékoli 
země, ve které je angličtina úředním 
jazykem. Naše škola vybrala pro po-
byt žáků jihovýchodní Anglii.

 V pondělí před dvanáctou 
hodinou čekali natěšení žáci před 
školou na moderní autobus, ve kterém 
stráví dvacetihodinovou cestu přímo 
do srdce Londýna. Doprovázeni sta-
rostlivými rodiči si vezli vše, co bu-
dou na svou pouť po anglických 
městech potřebovat. Vybaveni byli 
také znalostmi angličtiny, které jim 
tuto cestu umožnily. Byli totiž vy-
bráni, aby se zúčastnili jazykového 
kurzu na anglické škole v Eastbourne, 
který byl včetně cesty, pobytu i stra-
vy financován z fondů Evropské 
unie. Zájezd nám na míru připravila  
CK Dokoupilová a vyslala s námi i vel-
mi milou průvodkyni, která nám celý 
zájezd vytvářela mimo jiné i výbornou  
atmosféru.
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 Po náročné cestě nejen auto-
busem, ale i trajektem, jsme vystou-
pili přímo uprostřed Londýna u O2 
arény, stavby známé jako Millennium 
Dome. Odtud jsme si prohlédli město 
nejdříve z lanovky a poté z vlaku, 
který jezdí bez řidiče. Ten nás vysadil 
v moderní části Londýna, které vévodí 
majestátní mrakodrapy Normana Fos-
tera, například Londýnská radnice, 
Swiss Re Tower, nebo nejvyšší stavba 
v Londýně – mrakodrap The Shard. 
Odtud jsme se prošli kolem pevnosti 
Tower of London až k známému mos-
tu Tower Bridge. Projít horní částí 
mostu bylo adrenalinovým zážitkem, 
protože část podlahy byla průhledná 
a vypadalo to, jako bychom šli vzdu-
chem přímo nad Temží. Odtud jsme se 
přesunuli londýnským metrem až na 
slavnou stanici Waterloo, odkud jsme 
se pohodlně dostali až k Londýnskému 
oku, které nám umožnilo prohlédnout 
si z výšky celý Londýn, včetně Big 
Benu, Westminsterského opatství a pa-
láce Buckingham, které byly v podstatě 
za rohem a ke kterým pokračovala 
naše cesta. U Buckinghamského pa-
láce jsme zamávali královně Alžbětě 
II., podle vlajky se totiž právě nachá-
zela doma. Naši pouť jsme ukončili na 
slavném Trafalgarském náměstí. Pak 
jsme se přesunuli lodí po Temži zpět 
k O2 Aréně. Náročný den však ještě 
neskončil, protože nás čekalo uby-
tování ve škole LTC Eastbourne, kde 
nás i přes pokročilou hodinu přijali  
s otevřenou náručí a teplou večeří.
 Další dva dny po klasické an-
glické snídani čekala na žáky dopoled-

ní výuka angličtiny přímo s učiteli ze 
školy LTC. Metody byly pestré, žáci 
se učili po skupinách s různými lek-
tory. Osvojovali si znalosti o Londýně 
a anglické historii, konverzovali na 
různá témata, luštili hádanky a kvízy. 
Na každého z nich čekal na konci 
kurzu certifikát o úspěšném absolvo-
vání. Aby si žáci odpočinuli, jezdili 
jsme odpoledne na výlety. První den 
jsme si udělali nádhernou procházku 
přímo nad mořem po bílých pískov-
cových skalách Beachy Head, kde 
nás potkalo klasické anglické deštivé 
počasí. Rychle se ale vyčasilo, a tak 
jsme si ještě před večeří stihli projít 
město Eastbourne a na pláži si nas-
bírat mušle. Druhý den jsme navštívili 
zříceninu hradu v Hastings, kde se  
r. 1066 udála slavná bitva o Anglii 
mezi normanským vévodou Vilémem 
Dobyvatelem a anglickým králem 
Haroldem Godwinsonem, který  
v bitvě zemřel a Anglii ovládli 
Nor-mani. Také jsme se podívali 
do nedalekých jeskyní, které dříve 
používali pašeráci, zde na žáky čekala 
inter-aktivní výstava. Po večerech žáci 
trénovali angličtinu přímo v terénu, 
když se seznámili s žákyněmi ze školy  
z kolumbijské Bogoty a konverzovali 
s nimi, jak jinak než anglicky.
 Poslední den našeho poby-
tu jsme se přesunuli do lázeňského 
přístavu Brighton, kde jsme navštívili 
nejstarší podmořské akvárium na 
světě zasazené do ruin staré katedrály, 
obdivovali jsme např. různé druhy 
prehistorických ryb nebo rejnoky. 
Nad hlavou nám plavali malí žraloci 
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a obrovské želvy. Navštívili jsme také 
Royal Pavilion, bývalý královský pa-
lác inspirovaný Indií a orientální kul-
turou. Před odjezdem jsme si prošli 
největší molo v Británii, kde jsme 
mohli navštívit adrenalinové atrakce. 
Pak nás již čekala náročná cesta domů 
do Pohořelic, která zahrnovala jízdu 
eurotunelem, kterou většina z nás 
zažila úplně poprvé. 

 Zájezd se opravdu vydařil, 
dokonce nás až na výjimky minu-
lo typické anglické deštivé počasí. 
Proto nezbývá než poděkovat 
žákům, že si zájezd, který si právem 
zasloužili, pořádně užili. Škole, která 
se zasloužila o to, aby byla do výzvy 
56 zahrnuta, Evropské unii za tuto 
možnost, kanceláři CK Dokoupilová 
za přípravu programu a zajištění chodu 
zájezdu, rodičům, kteří žáky na zájezd 
svědomitě připravili a také učitelům, 
kteří se o žáky po čas zájezdu starali a 
byli jim ve všem nápomocni. Můžeme 
jen doufat, že podobných příležitostí 
bude v budoucnu možnost využít co 
nejvíce.

Martina Kozderová
  

Jazykový kurz očima žákyně
 Ve dnech 12. – 17. 10. 2015 
se vybraní žáci z celého druhého 
stupně zúčastnili jazykového kurzu 
v Anglii, Eastbourne. Celý tento 
kurz včetně dopravy a vstupu do-
tovala EU, takže žáci jeli zcela 
zdarma, nepočítáme-li kapesné. 
 Stručně shrnutý program  
zahrnoval 24hodinovou cestu auto-
busem, plavbu trajektem, návštěvu 
Londýna s následnou obchůzkou 
památek, dopolední výuku po dobu 
dvou dní + další z mnoha zajíma-
vých míst v Anglii. 

 Poslední den byl věnován 
rozchodu po přímořském městě 
Brighton, průjezd Eurotunelem a 
následná cesta domů. Celým tím-
to programem nás provázela paní 
průvodkyně Darina.

Pavlína Řezáčová
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SPORT

MINIkopaná Želešice

 V úterý 22. 9. 2015 se naši 
fotbalisté zúčastnili okrskového 
kola v MINIkopané v Želešicích. 

Podařilo se jim zvítězit ve všech 
utkáních a s celkovým skóre 10:0 
se mohli radovat z postupu do 
okresního finále mezi 8 nejlepších 
týmů, které se uskutečnilo  
7. 10. 2015 opět v Želešicích. 

ZAJÍMAVOSTI

 Vědci denně objeví  
41 nových druhů rostlin a zvířat.

 Island a Faerské ostrovy 
jsou jediné země kde se nevysky-
tují komáři. 

 Pravé diamanty nejsou 
vidět na rentgenu.
 
 Až 75% lidí trpí  
glossofobií, strachem z mluvení na 
veřejnosti. 

 Pavouci se bojí mravenců 
kvůli kyselině mravenčí.

 Mravenci nikdy nespí. 
Motýli cítí chuť nohama. 

 Cukrovou vatu vynalezl 
zubař. 
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9. Anglicky jablko
10. Název prvku se značkou Fr
11. Karel Hynek ……….
12. Název prvku se značkou Au
13. Řeka, protékající  Jihomorav-
ským krajem
14. Zkratka slova například
15. Ovoce a ……….
16. Román francouzského spiso-
vatele Émila Zoly
17. Jak se anglicky řekne Itálie?

1. Stát, který sousedí se 
Španělskem
2. Plody, které rostou na olivov-
níku
3. Stát, který vlastní Grónsko
4. Jaký je název pro prvek  
se značkou Zn?
5. …………. a Metoděj
6.Ostrov, který leží ve 
Strědozemním moři a je v EU
7. Stát, který má hlavní město  
Berlín
8. Český národní strom

Vendula Aubusová

5. vydání / Říjen 2015 --- Šéfredaktorka Pavlína Řezáčová (9.A) --- Na tomto čísle se dále podíleli: 
Denis Vedral (9.A), Katka Kočišová (9.A), Vendula Aubusová  (9.B).

Přidejte se mezi nás nebo posílejte své tipy a příspěvky na mail vpoho@zspohorelice.cz.  
Uzávěrka dalšího čísla: 20. listopadu.

KŘÍŽOVKA


