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Kde jste původně učil, pokud ne 
na této škole? A jak jste se k nám 
do Pohořelic vůbec dostal?
Jak jsem se dostal do Pohořelic? 
Aniž bych to plánoval, můj příběh 
začal na základní škole. Tam mě 
bavila chemie, fyzika a s matema-
tikou jsem také neměl žádné prob-
lémy, navíc jsem měl výborného 
učitele chemie, který se pak stal  
i mým kolegou na střední škole, 
kde jsem pak učil. 
Šel jsem studovat střední odbornou 
vojenskou školu chemické tech-
nologie. Tehdy, v 9. třídě, jsem se 
stejně tak, jako dnešní „deváťáci“ 
rozhodoval, co studovat a kam jít 
na střední školu a zda si vybrat 
gymnázium nebo střední odbornou 
školu. Pro studium jsem se rozhodl 
„ze dne na den“ a byl to takový 
vzdor proti všem. Vzdor dokázat 
ostatním, že se umím postarat sám 
o sebe.

Rozhovor s p. uč. Říháčkem

Po ukončení studia na střední škole 
jsem se stal vojákem z povolání, 
mezi tím jsem vystudoval vysokou 
školu a po promoci jsem nastoupil 
do Pohořelic k vojenskému útvaru.
Tehdy v armádě se místa po škole 
přiřazovala rozkazem. Byl jsem 
rád, že jsem blízko Znojma, kde 
jsem bydlel společně s rodiči a ne 
někde v Karlových Varech nebo  
v Košicích. Letos to bude právě  
30 roků, co jsem v Pohořelicích. 
Než jsem začal učit na této základ-
ní škole v Pohořelicích, tak jsem 
učil na Střední odborné škole Po-
dyjí ve Znojmě. Jedná se o soukro-
mou střední školu zaměřenou na 
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obory Stavebnictví a Informační  
technologie. Vyučoval jsem 11 let 
přírodní vědy a odborné předměty. 
Poslední roky jsem se chtěl dostat 
blíž do Brna nebo k Pohořelicím 
a minulý rok to vyšlo, a tak jsem 
tady!

Jaké předměty nejradši 
vyučujete?
Já bych řekl, že vyučuji nejraději 
ty předměty, kde jsou žáci pozor-
ní a kde vidím, že mají o studium 
zájem. To se pak učí kantorovi 
přímo samo. Můžu si pak dovolit 
použít víc pomůcek a praktic-
kých ukázek. Ale to zní asi moc 
„učitelsky“, ne ? Takže se snažím 
co nejlépe vyučovat ty předměty, 
které mně byly přiděleny. Ve vol-
nu na jejich přípravu věnuji dost 
času, aby probíraná témata pocho-
pili všichni mí žáci. Jestli to tak 
je skutečně, to ať posoudí mí žáci 
sami. 

Jak se vám zatím na škole líbí? 
Na škole se mi líbí a pracuje se 
mně zde dobře. Procházím denně 
učebnami, kde studovaly i moje 
děti. Setkávám se současnými ko-
legy, někteří moje děti dokonce 
učili. V různých zaměstnáních, 
které jsem měl, jsem vždy prefe-
roval dobrý kolektiv pracovníků, 
vstřícné vedoucí a kvalitní pracov-

ní prostředí s dobrým materiálním 
zabezpečením. To vše naše škola 
má. A žáci? Ti jsou všude stejní…..

Jaké máte koníčky a co rád 
děláte ve svém volném čase?
Je to především sport, ale už 
bohužel ne v takové míře jako dřív. 
Závodně jsem provozoval judo a 
basketbal. 
Dnes rád jezdím s kamarády 
rekreačně na svém kvalitním kole. 
Navštěvuji muzea, zámky, hrady 
a nebo si přečtu pěknou knihu, 
nejraději o historii. 
Posledně před rokem jsem se ne-
chal přesvědčit a společně se 
synem jsem organizoval rockový 
festival na Máchovém jezeře. No, 
stačilo to! 
Můžu se pochlubit hrdým ti-
tulem „vodák“. Pravidelně totiž  
o prázdninách sjíždím s kamarády 
„šlajsny“ našich řek v Česku a na 
Moravě. 
Jako kluk jsem sbíral všechno 
možné: obaly od čokolád, žvýkaček 
a komiksy. Sbírka známek a pod-
nikových odznaků také zůstává 
bohužel zaprášena v šuplících.  
Volný čas se snažím především 
věnovat své rodině. 

Děkujeme za rozhovor.

Denis Vedral
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2. STUPNĚ
 Ani letos naše škola neošidila žáky ať už s výraznou barvou 
hlasu, ráznou artikulací nebo jednoduše s talentem k recitaci  
a uspořádala další ročník recitační soutěže pro všechy stupně školy. Jako  
poslední proběhla recitační soutěž pro 2. stupeň. 

 První kategorie byla 6. - 7. třída, kde byla účast vysoká a rozho-
dovaly body, výsledky vypadaly takto:
1. místo – Tereza Urbancová (7.C)
2. místo - Melisa Salimová (7.C)
3. místo -Nikol Zvejšková (7.C)

 Další, poněkud chudší kategorií byla 8. - 9. třída, kde byla výhra 
hned jasná kvůli účasti jedné jediné žačky, a to Pavlíny Řezáčové – pravi-
delné a taky velmi úspěšné účastnice recitačních soutěží, takže výhra 
byla opravdu oprávněná. 

 Speciální ocenění dostala také Kristýna Straková (6. B) za nejlepší 
výkon z šesťáků a Radek Bzduch za nejlepší chlapecký výkon.

Daniela Plísková
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SPOLEČENSKÝ PLES
 V sobotu 13. února se v sále Radnice uskutečnil, jako už tradičně, 
další, tedy už devátý společenský ples, který zahajovali žáci 9.A a 9.B 
svojí polonézou. I já byla mezi nimi. Generálka polonézy začala už  
v sedm hodin pro rodiče a pro širokou veřejnost, která se nechystala jít 
na samotný ples. 
 Z pohledu žáka předvádějícího polonézu bych řekla, že všichni 
do jednoho by ocenili zkoušku před samotným výstupem na ostro, přeci 
jen jsme tam měli nepřesnosti, špatně nám vyšly některé prvky a zjistili 
jsme, že musíme vybrané kroky zkrátit a podobně. Byl na nás znatelný 
stres a nervozita, ale to vše po pár vteřinách vyprchalo. Napodruhé, tedy 
na zahájení samotného plesu, se nám tanec vydařil podstatně lépe, ale  
i tak to nebylo tip ťop jak na nějaké taneční soutěži, ovšem i tak se tanec 
veřejnosti líbil a drobné chyby se neřešily. 
 Když se poohlédnu zpátky, jsem ráda, že jsem se vůbec zúčastnila, 
a doporučovala bych to všem žákům, kteří kdy budou mít tu možnost. 
Nejen, že vás to sblíží, ale hlavně v deváté třídě to má to své kouzlo. 
Polonézu by zvládl zatančit i člověk, který za život neudělal ani jednu 
taneční kreaci.
 V průběhu plesu proběhla také plesová tombola, ve které se dalo 
získat spoustu krásných výher. Sice já osobně se na ples nezdržela, ale 
z ohlasů lidí a vyprodaných stolů jsem usoudila, že měl ples opět velký 
úspěch.

Daniela Plísková
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Jak vnímají nevidomí svět?

 Když zavřeme oči, obvykle 
nevidíme nic krom tmy. Takhle se 
nám jeví pojem „nevidět nic“. Ale 
napadlo vás někdy, jak svět vní-
mají lidé, kteří takové nic „vidí“ 
neustále?  
 Důležitým faktorem ve 
vnímání slepých lidí je věk, ve 
kterém o zrak přišli. Máme tu tři 
základní body, ze kterých lze vy-
cházet:

a) Člověk přišel o zrak  
v uvědomělém věku – má ponětí  
o barvách, ročních obdobích, 
přírodě a věcech všeobecně.  
V takových případech si při zaregi-
strování zvuku nebo vůně dokáže 
vybavit konkrétní věc, barvu, 
strukturu...  Bylo dokázáno, že 
pokud člověku odejde zrak, jeho 
ostatní smysly se zbystří. 

b) Člověk přišel o zrak jako dítě 
– zná sedm standartních barev, 
rozsáhlé věci jako je obloha nebo 
oceán. Vnímá své okolí hlavně po-
mocí sluchu a hmatu. 

c) Člověk je již od narození slepý 
– tito lidé nemají žádné představy 
o světě, neví, jak vypadají barvy. 
Znají jejich názvy, ale vůbec netuší, 
jak by měly vypadat. 

Četla jsem i o případu, kdy se žena, 
která oslepla ve svých třech letech, 
naučila perfektně mimiku obličeje. 
Dokázala formulovat údiv, strach, 
veselí i paniku, ačkoli nic neviděla. 
Kdyby před vámi jen tak seděla se 
slunečními brýlemi na očích, ani 
byste nepoznali že se jedná o nevi-
domou. 
 Samozřejmě nevidomí mo-
hou také snít. Ovšem jejich sny se 
od těch našich liší. Je to v podstatě 
jednoduché, vnímají vše krom 
obrazu. Slyší, cítí a vnímají, jen 
prostě nic nevidí. 

Pavlína Řezáčová

ZAJÍMAVOSTI

Trvalo by 10 let, než byste si prohlédli 
všechny fotky poslané na snapchatu 

za poslední hodinu. 

Citrony odpuzují pavouky.

Samolepky na ovoci v supermarketu 
jsou jedlé.

Na Aljašce je ilegální prodávat losům 
alkohol.

Žirafa může přežít bez vody déle než 
velbloud.

Pijavice má 32 mozků.

Žraloci mají horní i dolní víčka, ale 
neumí mrkat.
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První rok němčiny 
očima deváťáka

 Němčina. Už jen to slovo mě 
dokázalo přivést do nepříčetnosti. 
Každý den jsem si říkala, koho na-
padla taková věc jako zavést do škol 
povinný druhý jazyk. Němčinu.  
Ihned jsem doma řekla, že se němčinu 
odmítám učit a že z ní klidně dostanu 
čtverku. Bylo mi to jedno. 
 Nastal první den němčiny a 
já si říkala, že to bude něco, co nik-
dy nevyužiju. Vždyť ani můj starší 
sourozenec neměl němčinu, tak proč 
já? První hodina mě utvrdila v tom, 
že němčina je vážně divná. Proč říkají 
to písmenko tak a tak a proč se to 
musí psát s velkým písmenem? Víte 
proč? Protože němčina. Další hodiny, 
číslovky. Číslovky od 1 do 12 byla ta 
nejlehčí věc, ale 13 a víc, ty si pořádně 
nepamatuji ještě teď. No teď trošku ke-
cám, ale pššt. Další hodina, časování 
sloves. Ne, pokud se to nenaučíte, tak 
to prostě nepoberete. Já to nepobrala. 
Zase kecám, ale pobrala jsem to až  
v devátém ročníku, kdy už mi to moc 
nepomůže. 
 I když na němčinu na-
dávám ještě dnes, musím uznat, že je  
i trošku zábavná. Obzvlášť teď, když 
probíráme rodinu. A také se musím 
přiznat, že jsem němčinu už použila. 
Sice jsem v Německu řekla jen Guten 
Tag a Danke, ale alespoň jsem na 
tu prodavačku nekoukala jako na 
nadpřirozenou bytost. 
 A co z toho plyne? Naučte 
se alespoň základní fráze a zajeďte si 

Katka Kočišová

Poslední rok na základce aneb 
školní rok očima deváťáka 

 Taky jste si jako ti nejmenší 
prvňáčci říkali o deváťácích, jací 
jsou to největší borci, a měli jste 
z nich značný respekt a někdy  
i strach? Poslední školní rok, tedy 
devátá třída, bývá nejlepší, říká 
se. Prakticky znáte velmi dobře 
většinu učitelů a víte, co od nich 
čekat. Naopak zase vás zná plno 
menších dětí na druhém stupni, 
zdraví vás na chodbách, byť vy 
nevíte ani pořádně jejich jméno. 
A po prvním pololetí máte školu 
vcelku na háku, pokud vám zrovna 
nevychází čtyři až pět z nějakého 
předmětu na vysvědčení. 
 Co třeba popsat školní 
rok chronologicky? Začneme 
zářím. Září, to vlastně soucítíme 
s většinou lidí ve škole a není  
v tom žádný rozdíl. Těšíme se do té 
školy tak maximálně na kamarády 
a společné záchvaty smíchu. Říjen 
už začíná být poněkud větší hard-
core, ačkoli to pořád není tak 
hrozné, už je vlastně podzim a 
počasí vám na vaší občasné špatné 
náladě nepřidá. Listopad začíná 

do Německa nakoupit. Třeba narazíte 
na českou prodavačku a pokecáte si. 
Česky.
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být měsícem rozmýšlení se – „Na 
jakou školu vlastně já půjdu?“ Je to 
kapitola sama o sobě. Pořád je to 
každý týden v předmětu Svět práce 
ta stejná písnička. „Uvědomte si, 
na co máte a na co nemáte!“, „Vy-
berte si dobrou školu s možností 
povolání, které má budoucnost!“, 
„Začněte se už učit na přijímačky!“
 Popravdě, většinu lidí 
to spíš odradí a donutí k tomu to 
úplně přestat řešit a co bude, bude. 
Někteří žáci, jako například já, si 
podávají přihlášku na umělecké 
školy a začnou se připravovat na 
talentovky. Přes prosinec a leden 
se prodíráme nocemi beze spánku 
a příprav na pololetní písemky, 
což bývá to největší zlo. Někdy si 
říkám, proč se prostě naši kantoři 
nemohou společně domluvit a ne-
nasekat všechny písemky na po-
slední chvíli s výmluvou „Nemám 
to už kam dát a potom už končí 
pololetí a nestihneme si to nap-
sat“? Toto dokáže vytočit nemálo 
lidí. K tomu skončí lednem první 
pololetí a řeknete si: „Sakra, vážně 
bych měl/a něco s těmi známkami 
udělat.“ Talentovky jsou už taky 
ukončeny a v tom lepším případě 
jste přijati na školu a máte vcelku 
jasno, ovšem to nebyl můj případ 
a pořád jsem nevěděla, kam bych 
vlastně měla jít. Rada pro menší, 
nebuďte jako já, která se neumí 

do poslední chvíle rozhodnout. 
Únor, březen a duben začínají být 
fází plesů, akcí, přicházejícího 
jara a přicházejících přijímaček na 
ostatní školy. Vidím to na mých 
spolužácích, jak začínají bláznit, 
chodit na „kurzy“ matematiky a 
češtiny, aby to zvládli, shánějí svo-
je dávno zapomenuté diplomy a 
spoustu dalšího materiálu, který by 
jim přilepšil na jejich vysněných 
školách. Já se tedy konečně 
rozmyslela a s mojí matematikou 
jsem usoudila, že umělecká škola 
bude možná nejlepší východisko, a 
stresu už bylo dost. 
 Těžko říct, jaké zvraty ještě 
nastanou ve zbývajícím dubnu, 
květnu a červnu. Nejspíš vystresu-
jeme učitelský sbor ještě víc než 
doposud a někteří budou tvořit 
velké mejdany, že konečně další 
postpubertální výrostci odešli, 
bohužel o rok později se to zase 
bude opakovat s nynějšími osmáky.
 Konec školního roku si 
představuju tak, že se svého kolek-
tivu nebudeme chtít vzdát, přeci 
jen, jsou to lidé, kteří s námi byli 
celé nejvíc-ovlivnitelné dospívání. 
Víceméně už ani nejsme děti, ani 
nechceme, aby tak s námi někdo 
jednal. Ale nakonec, až si na devít-
ku za pár let vzpomeneme, bude se 
nám po ní i stýskat.

Daniela Plísková
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ČTYŘSMĚRKA

Najdi hlavní města Evropy

7. vydání / Březen 2016 --- Šéfredaktorka Pavlína Řezáčová (9.A) --- Na tomto čísle se dále podíleli: 
Denis Vedral (9.A), Katka Kočišová (9.A), Daniela Plísková  (9.B), Vendula Aubusová (9.B)

Přidejte se mezi nás nebo posílejte své tipy a příspěvky na mail vpoho@zspohorelice.cz.  
Uzávěrka dalšího čísla: 22. 4. 2016

1. Vilnius
2. Londýn
3. Sofia
4. Riga
5. Vatikán
6. Lisabon

13. Varšava
14. Reykjavík
15. Bukurešť
16. Kyjev
17. Dublin        
18.        Paříž

7. Moskva
8. Vídeň
9. Praha
10. Berlín
11. Oslo
12. Řím

                                                                                                                             
Vendula Aubusová


