
V POHO
školní občasník pohořelické základky

 Prosinec 2015                            6. vydání

ROZHOVOR

1

Rozhovor s p. uč. Bajerem

Jak dlouho zde učíte? 
Na Základní škole v Pohořelicích 
vyučuji od 1. 8. 2004, tedy už  

jedenáctý rok.
Kde jste původně 
učil, pokud ne na 
této škole? A jak 
jste se k nám do 
Pohořelic vůbec 
dostal?
Po absolvování 
P e d a g o g i c k é 

fakulty v Ostravě obor tělesná 
výchova jsem v  roce 1975 nas-
toupil na vesnickou školu v Petř-
valdě u Mošnova nedaleko Ostra-
vy. 
Jako prvoligový hráč volejbalu 
jsem začal pracovat s mládeží 
jako volejbalový trenér dětí  
v Petřvaldě, dorostenek v Novém 
Jičíně a nakonec ligového družstva 
žen Ostravské univerzity, Vysoké 
školy báňské v Ostravě. 

Vrcholem pak bylo profesionální 
působení u žen extraligové Ostra-
vy. 
Výsledky v tělesné výchově  
a sportu mne posunuly vyučovat 
na velkou ostravskou sportovní 
školu se zaměřením na basketbal, 
volejbal a házenou, kde jsem jako 
zástupce ředitele měl na starosti 
nejen tréninky, ale další rozvoj 
těchto sportů v Ostravě.
V roce 1994 jsem nastoupil jako 
odborný asistent a specialista na 
volejbal na Pedagogickou fakultu 
v Ostravě, kde jsem měl na starosti 
metodiku budoucích učitelů Tv. 
Přednášel jsem sportovní trénink, 
nějakou dobu působil ve Finsku.                                                                                                               
Před jedenácti lety jsem následoval 
manželku za prací na Jižní Mora-
vu a přestěhoval se do Pohořelic.                               
První rok pro mne nebylo na zdejší 
škole místo a tak jsem jej strávil na 
střední škole pro tělesně postižené 
Geminy v Brně, kde jsem učil psy-
chologii a Tv. Další rok jsem již 
učil v Pohořelicích….
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Jaký máte názor na změny ve 
škole, jako je EŽK a ETK?
Mnoho mladších kolegů si ne-
dovede představit, jaké stresující 
bylo psaní vysvědčení plnícím 
perem. Dnes využíváme techniku, 
vše lze vyřešit hravě z jakéhokoliv  
místa na Zeměkouli - samozřejmě 
přeháním, ale pracovat na klasifi-
kaci, hovořit s rodiči a žáky kdyko-
liv je to nutné, např. z domova, je  
skvělá věc, a děkuji všem, kteří se 
za tento vědecko-technický pokrok 
na naší škole zasloužili. 
Co považujete za svůj největší 
sportovní úspěch na této škole?
Třeba ten, že se někdo  
v 7. třídě naučí šplhat, nebo se 
přestane bát přeskočit kozu.                                                                    
Samozřejmě je tady spous-
ta úspěchů, které jsme spolu  
s dětmi za pomoci rodičů dosáhli.                                                           
Pětkrát jsme postoupili na Mistrov-
ství republiky ve volejbalu, jednou 
získali stříbro a dvakrát bronz,  
třikrát účast  na MR ve florbale 
dívek  a bronzové medaile, vítězství 
ve Florbalové lize JM a Zlínského 
kraje, 2. místo v JM kraji v basket-
bale mladších kluků… Jéé, toho by 
ještě bylo...
Chtěl bych zde poděkovat kolegům, 
kteří trpělivě doučují naše spor-
tovce kvůli zameškané výuce,  
a za výborné sportovní podmínky, 
které nám připravuje vedení 

školy  v čele s panem  ředitelem  
Stanislavem  Polákem. Bez nich 
bych „to nedal“.
A poslední otázka, co rád děláte 
ve svém volném čase?
Ve volném čase pískám jako volej-
balový rozhodčí krajské soutěže 
dospělých a - no, jsem motorkář. 
Takže jezdím, cestuji. A kde jsem 
byl nejdále? Vrcholky hor v Al-
pách, Dolomitech jsou nádherné, 
Pyreneje ve Francii, Španělsku  
a Andoře se musí vidět!

Děkujeme Vám za rozhovor.
Denis Vedral

Amišové
 Rozhodla jsem se svůj 
článek o vzdělání spojit s kulturou 
komunity Amišů, kteří mi přijdou 
více než zajímaví. 
 Amišská komunita se 
vyskytuje ve více než 20 státech 
USA. Důraz kladou hlavně na víru 
v Boha a dokážou žít životem, 
který by pro mnohé z nás byl zcela 
nepředstavitelný. Už jen třeba to, 
že nepoužívají žádné z moderních 
zařízení, je dělá obdivuhodnými. 
Takže žádná televize, počítač, 
dokonce ani automobil. 
 Jak tedy Amišové žijí? 
Většina rodin vlastní farmy, kde 
muži obdělávají pole a starají se  

VZDĚLÁVÁNÍ V CIZINĚ
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Kauza skříňky
 Je naše oblíbená hodina 
českého jazyka a vy si zrovna 
vzpomenete, že další bude naše 
ještě oblíbenější hodina dějepisu, 
avšak zapomněli jste si ve skříňce 
učebnici. Tam by správně neměla 
být, ale ruku na srdce, kdo ji tam 
nemá. A tu si vzpomenete na svou 
skříňku, která je kapitolou sama 
pro sebe.
 Skříňky. Zajisté jste si už 
ne jednou stěžovali na jejich ve-
likost, barvu, nebo to, že jsou pod 
sebou. Určitě snad každý z nás 
zažil aspoň jeden den, kdy řekl: 
,,Tyhlety skříňky jsou na nic.“

o dobytek, zatímco ženy mají za 
úkol připravit stravu, péči o děti 
a různé domácí práce. Protože 
používání jakýchkoli přístrojů je 
pro ně naprosté tabu, dělají vše 
ručně. Hlavní obživou Amišů je 
výroba velmi žádaných látek. 

Rodina
 Rodina a domov jsou 
pro Amiše přednostmi. Jakmile 
vstoupí muž a žena do svazku 
manželského, automaticky má muž 
nad ženou nadvládu a rozhoduje za 
ni. Ženy a muži si v tomto nejsou 
rovni. Je zcela běžné, že rodina 
má více než pět dětí, které začínají 
pomáhat s pracemi na poli či  
v domácnosti již v raném věku. 

Vzdělání
 Nedá se říct, že by tito 
lidé vzdělání zanedbávali, avšak 
nekladou na něj tak velký důraz. 
Většina z nich končí své základ-
ní vzdělání v patnácti. To ale 
neznamená, že by byli lidmi 

nevzdělanými. Naopak, umí ovlá-
dat až dva jazyky a mistrovsky  
zvládnou pojmenovat kdejakou by-
linu či živočicha. 

Zkouška mladých
 Zajímavé je, že Amišové 
dovolují svým dětem v šestnácti 
letech věku opustit na určitou dobu 
komunitu a vydat se do moderního 
světa, kde mají právo zůstat za 
podmínky, že už nikdy nekontaktu-
jí svou rodinu. Nebo se také mohou 
vrátit zpět a žít podle pravidel, na 
která byli dosud zvyklí. Nutno říct, 
že jen málokdo komunitu opustí. 

Pavlína Řezáčová

ÚVAHA
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Školní parlament
 Máme za sebou již tři 
schůzky školního parlamentu. 
První z nich, ze dne 2. 11. 2015, 
zahrnovala volbu předsedy, 
místopředsedy a zapisovatele. 
Dále se zde projednávalo vcelku 
důležité téma, a to jsou vitríny na 
knihy, které můžete registrovat na 
chodbách před některými třídami. 
Škola sice nějaké knihy nakoupila, 
ovšem pokud máte doma nějaké 
nepotřebné knížky, které by se 
ještě daly nějak využít, můžete je 
darovat škole. 
 Na druhém zasedání 
školního parlamentu, které 
proběhlo 23. 11. 2015, jsme byli 
obeznámeni s předběžnými plány 
o pořízení nového automatu a za-
vedení školního rozhlasu. Dále se 
strhla živá debata na téma Mikuláš. 
 Jménem celého parlamen-
tu bych vás ještě chtěla poprosit  
o sběr víček. V každé třídě by se  
v brzké době měla objevit krabice 
na víčka. Byli bychom rádi, kdy-
byste se zapojili. 

 Všichni známe naše 
oblíbené americké filmy či seriály. 
Když vidíte, jak jsou skříňky velké, 
určitě jste si jednou představili, jak 
byste si skříňku vyzdobili. Děvčata 
na ní mají nalepené společné fotky 
s kamarádkami, mají zde zrcátka, 
šminky, v neposlední řadě i pár 
učebnic. Chlapci zase plakát nějaké 
krásné slečny, ať už herečky, 
zpěvačky či svojí spolužačky, kte-
rou tajně milují. 
 Když se ale vrátíme do naší 
hodiny češtiny, vzpomeneme si za-
jisté i na cestu, kterou musíme ab-
solvovat. Já osobně se někdy cítím 
jako Frodo Pytlík, který se vydává 
na výpravu do Mordoru.
 V našich oblíbených fil-
mech mají skříňky hned před 
učebnou. Jenže když si uvědomíme 
fakt, že naše chodby jsou poměrně 
menší, asi by to nebylo nejlepší  
mít skříňky na chodbách…
 Jestli nějaký z našich 
čtenářů kouká na anime nebo čte 
mangu, zajisté ví, že v Japonsku 
mají  úplně jiné skříňky než my. 
Mají skříňky taktéž na jiném místě 
jako my, avšak jejich rozměry 
jsou ještě menší, než jsou ty naše.  
V Japonsku slouží skříňky 
výhradně k tomu, aby si do nich 
dali své boty a přezůvky. Víc se 
tam nevleze.

 Takže jsme na tom tak 
průměrně. Nemáme naše vysněné 
skříňky z našich oblíbených filmů, 
ale ani miniaturní skříňky z Japon-
ska.

Katka Kočišová

ZE ŠKOLNÍHO DĚNÍ
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Zatím poslední schůzka proběhla 
14. 12. 2015.  Řešila se vánoční 
výzdoba, která je tentokrát zcela 
dobrovolná a nebude se hodnotit.
 Další setkání je naplánová-
no na 18. ledna.

Pavlína Řezáčová

Mikulášská nadílka
 V naší škole má Mikuláš 
dlouhou tradici. Každý rok ob-
chází třídy s partou zlobivých čertů 
a milých andělů a naděluje dětem 
drobné sladkosti. Ani tento rok 
tomu nebylo jinak. Do tříd vyrazily 
hned dvě skupinky. Většinu dětí 
mohl Mikuláš pochválit, že jsou 
hodné. Z některých žáků vyloudili 
dokonce i básničku. Našly se zde  
však i neposlušné děti, které byly 
po příslibu polepšení se také 
odměněny malou sladkostí. Čerti 
se mimo jiné ptali, zda nezlobí 
paní učitelka a nemají ji odnést do 
pekla. Zatím vždy dostali zápor-
nou odpověď. Těšíme se zase za 
rok. 

Denis Vedral

Exkurze do Vídně
 Na středu 9. prosince byla 
pro šesťáky naplánována exkurze 
do vánoční Vídně. Jelikož se někteří 
kvůli obavám z teroristických útoků 
z této exkurze (nejednou) odhlásili, 
byl seznam dětí doplněn o několik 
jmen ze sedmých tříd.  Místy tento 
seznam připomínal spíše seznam 
hříšníků, ale paní učitelky s panem 
učitelem se nenechali zastrašit a na 
exkurzi se moc těšili. 
 Cestovali jsme luxusním 
autobusem první třídy s wifi, ale 
hlavně s velmi tolerantním řidičem 
a příjemnou paní průvodkyní. Nebýt 
této kombinace, někteří z nás by byli 
vysazeni již v Mikulově. Po cestě 
jsme měli možnost projevit své zna-
losti a odpovídat paní průvodkyni 
na otázky ohledně Rakouska. 
Na některé z našich nápaditých 
odpovědí asi jen tak nezapomene. 
Dozvěděla se třeba, že Solná komo-
ra je název koncentračního tábora, 
že známou rakouskou cukrovin-
kou je Schnitzel apod. Poté nás již 
radši sama  zahrnovala různými in-
formacemi o Rakousku.  Obdrželi 
jsme také mapku Vídně a několik 
německých slovíček, někteří z nás si 
tak celou cestu pilně trénovali „Ich 
bin verloren.“  pro případ ztracení 
se.  
 Ve Vídni nás nejprve čekala 
krátká prohlídka města. Vžili 
jsme se do role všudypřítomných 
Japonců a pobíhali jsme za paní 
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průvodkyní s červeným praporkem, 
která nám podala pěkný výklad  
k několika vídeňským památkám. 
Fotili jsme jako o život, své uplatnění 
našly i selfie-tyče. Navštívili jsme 
moc pěkný kostel, kde jsme mohli 
zapálit svíčky, a někteří z nás pro-
jevili svého ušlechtilého ducha a 
přispěli nějakými  těmi centy lidem 
žebrajícím před kostelem. 

 Následovaly hodinové 
nákupy na vánočních trzích na 
náměstí Marie Terezie. Zodpovědně 
jsme zde utratili téměř veškeré své 
kapesné. Nejvíc eur samozřejmě 
padlo na nejrůznější sladkosti. 
Překvapilo nás, že jsme tu našli 
i stánek s českými trdelníky. Na 
zahřátí si spousta z nás dala nealko 
punč a na památku nám zbyly pěkné 
hrnečky. Velmi příjemně strávená 
byla i následující hodina, kdy jsme 
měli hodinový rozchod na prohlídku 
Přírodovědného muzea. Škála vys-
tavených exponátů byla velmi pestrá 
a každý si zde přišel na své. 
 Naším posledním cílem 
bylo akvárium zvané Haus des 

Meeres. Budova akvária nám na-
bídla ve svých deseti patrech také 
výbornou podívanou. Hned na 
úvod jsme mohli vidět krmení 
žraloků. Kromě rybiček zde byli  
k vidění třeba i krokodýli, opičky a 
různí ptáci, kteří mezi námi volně 
poletovali. Ze střechy byl pak krásný 
výhled do okolí. Ačkoli velká část  
z nás byla tímto akváriem fascinová-
na, někteří z nás se rozhodli vozit 
se výtahem nahoru dolů a kromě 
suvenýrů si tak z Vídně přivézt  
i poznámky za nekázeň.
 Poté už nás čekala jen cesta 
zpět k autobusu. A učitele čekalo 
dalších třicet „Ne!“ na otázku, zda 
zajdeme do Mekáče.  Po cestě se 
téměř všichni vrhli na paní rozdáva-
jící oranžové reklamní tašky, a tak 
máme krásné dárky pro maminky, 
které budou při nákupech dělat 
reklamu jedné rakouské bance.  
V ulicích jsme uplatinili i své nové 
znalosti němčiny a několika kolem-
jdoucím jsme popřáli dobrou noc. 
 Z autobusu jsme pak již za 
tmy mohli sledovat krásně osví-
cený největší vídeňský vánoční trh. 
Zdálo se, že většina z nás hned usne 
vyčerpáním, opak byl však pravdou. 
Celou cestu se autobusem řinul bu-
jarý smích a řev reagující na puštěný 
film Prázdniny mistra Beana. My 
jsme se naštěstí na rozdíl od něj ne-
ztratili ani po nás nepátrala policie. 
I když před Mikulovem nás ještě 
čekala celní kontrola, kterou jsme 
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prošli bez problémů, neboť jsme ni-
koho nepašovali. Na závěr jsme si  
k velké radosti pana řidiče zazpívali 
Cestu. Zatleskali jsme jemu i paní 
průvodkyni za moc pěkný výlet. 
A oni nám také poděkovali. I když 
jsme podle nich byli extrémně 
živá skupina, tak nás velmi di-
plomaticky nenazvali hlučnými  
a otravnými, ale temperamentními a 
zvídavými.
 Paní učitelky s panem 
učitelem si oddychli, že se nikomu 
nic nestalo, a všichni jsme se ve 
zdraví a bez problémů vrátili domů, 
až na tu ulomenou lištičku v tom 
přepychovém autobuse.
 A pak už jsme před os-
mou večer nasedali do aut k našim 
rodičům, kterým také mnohdy spadl 
kámen ze srdce, že už jsme doma. 
Někteří z nás stáli před školou celí 
mokří hodně dlouho, neboť měli ze 
všeho toho focení vybité mobilky, 
a kdyby paní učitelka nezavolala 
rodičům, tak tam v tom dešti stojíme 
dodnes.  

Veronika Gajdošová
Fotogalerie na webu školy!

Anketa : 
Co se mi nejvíce líbilo ve Vídni?

Nejvíce se li líbil Haus des Meeres. Lí-
bilo se mi, jak kolem nás skákaly opice a 
jaký byl výhled z 11. patra na celou Vídeň. 
Taky se mi líbila velká želva, která plavala 
v jednom akvárku. Určitě budu na tento 
výlet vzpomínat dlouho. Sára V., 7.C

Ve Vídni se mi líbilo vše. Nejvíce se mi asi 
líbilo v muzeu. Líbilo se mi i v mořském 
světě. Jana Č., 7.C

Líbilo se mi, že jsme viděli krokodýly 
a žraloky. Bylo super, že jsme šli na 
trhy. Také bylo úplně boží to muzeum.  
Eliška K., 6.B

Moc se mi líbilo, jak jsme se podívali do 
muzea a na vánoční trhy. Jsem rád, že 
jsme šli i na žraloky. Nejlepší bylo, když 
jsme se dívali na památky, nebo když jsme 
jeli večer po Vídni. Martin D., 6.A

Nejvíce se mi líbily opičky. Také bylo 
hezké muzeum, kde byli dinosauři, ka-
meny... Návštěva vánočních trhů se mi  
líbila, hlavně jsme měli rozchod, tak 
jsme si mohli koupit, co jsme chtěli.  
Tereza P., 6.A

Moc se mi líbily volně pobíhající opice a 
překrásná velká želva. Taky se mi moc lí-
bilo přírodovědné muzeum, ve kterém měli 
neandrtálce a jejich kostry. Moc se mi lí-
bila celá Vídeň s krásnými vánočními trhy. 
Kristýna S., 6.B

Nejvíce se mi líbil podmořský svět, trhy a 
přírodovědné muzeum. V muzeu mě zau-
jaly průhledné kameny. A v podmořském 
světě bylo skvělé, když jsme mohli jít 
za zvířaty, která pobíhala kolem nás.  
Karolína H., 6.A

Bylo to super. Cesta utekla poměrně rych-
le, takže jsme si trochu schrupli. Ve Vídni 
byly krásné ozdoby a jarmark. Žraloci  
v akváriu nebyli moc velcí, ale zato měli 
velký hlad. Byl to super výlet. Doufám, že 
příští rok pojedeme znovu. Radim Š., 6.A
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6. vydání / Prosinec 2015 --- Šéfredaktorka Pavlína Řezáčová (9.A) --- Na tomto čísle se dále podíleli: 
Denis Vedral (9.A), Katka Kočišová (9.A), Daniela Plísková  (9.B).

Přidejte se mezi nás nebo posílejte své tipy a příspěvky na mail vpoho@zspohorelice.cz.  
Uzávěrka dalšího čísla: 22. ledna 2016

1. Základní, střední a …… škola 
2. Slovo stejného nebo podobného 
    významu
3. Nejkrutější ruský diktátor      
4. Prvek se značkou Pb  
5. Státy závislé na jednom 
    konkrétním   
6. Odpověď a ……  
7. Prvek se značkou Li  
8. Anglicky “jak”  
9.Introvert a ………

KŘÍŽOVKA

10. Česká řeka jmenující se stejně 
      jako hlavní město Kanady
11. Česká hokejová brankářská 
      legenda 

Daniela Plísková

Přejeme všem krásné 
Vánoce, pohodové prožití 

vánočních prázdnin 
a šťastný vstup 

do nového roku!


