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Rozhovor s paní učitelkou 
Kozderovou

Stejně jako každého učitele 
se Vás nejdříve zeptáme, jak 
dlouho na této škole učíte a 
jak jste se sem dostala? 
Přímo teď v prosinci je to pět 
let, co jsem do Pohořelic nastu-
povala, přijde mi to jako včera. 
Skončila jsem vysokou školu, 
ale o učitelská místa byla nouze, 
takže když jsem se doslechla, že 

jedna z mých nynějších kolegyň 
odchází na mateřskou dovo-
lenou, poslala jsem životopis, 
přijali mě a začala jsem učit. 
Na práci jsem se velmi těšila, 
po letech studia a různých 
dočasných pracích mimo obor to 
byla vítaná změna. 
 
Z jakého důvodu jste se stala 
učitelkou? Jaké obory máte 
vystudovány? 
Nepatřím k těm, kteří o tom-
to povolání od mala snili. Ani 
si nepamatuju, že bych si na 
školu někdy jako malá hol-
ka hrála. Jak jsem vyrůstala, 
měnily se samozřejmě mé zájmy 
a představy o budoucnosti, je 
ale pravda, že jsem vždycky mi-
lovala knížky, v rodině si ze mě 
občas dělali legraci, že jsem se 
naučila číst dřív než chodit, což 
samozřejmě není pravda… :)  
A postupem času jsem začala mi-
lovat i češtinu jako takovou. Při 

* * * Vánoční vydání * * *
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výběru vysoké školy, na kte-rou 
nakonec nastoupím, jsem váhala 
mezi několika směry… Nakonec 
zvítězila pedagogická fakulta, ale 
byla to spíš intuice… Bavila mě 
práce s dětmi a mladými lidmi, 
bavila mě čeština a literatura,  
a protože jsem se zajímala o psy-
chologii, sociologii, etiku, filo-
zofii… a celkově o to, jak funguje 
společnost, občanská výchova 
byla má druhá volba do aprobace. 
Až teprve v praxi, kterou jsem  
absolvovala na jednom br-
něnském gymnáziu, mi napl-
no došlo, jak moc mě ta práce 
baví… a posledních pět let  
v Pohořelicích to potvrdilo.
 
Co Vás tedy baví na této práci  
a co Vás naopak nebaví?
Na učitelství mě nejvíce baví ta 
různorodost. Každý den je jiný, 
každá třída, každá hodina… Baví 
mě zkoušet nové výukové me-
tody, dělat nové věci… A hlavně  
s vámi, milí žáci, vážně není nuda… 
Ale samozřejmě každá práce má 
i svá proti a na téhle práci jsou 
to kázeňské problémy, většina  
z nich (možná všechny?) je totiž 
neuvěřitelně zbytečná a stojí 
učitele zbytečný čas a energii, 
kterou by radši věnovali chystání 
nějaké zajímavé aktivity do ho-
diny.

 Proč se držíte na prvním stup-
ni, když jste aprobovaná pro 
druhý stupeň? Jaký předmět 
Vás nejvíce baví učit? 
V rámci praxe na brněnském 
gymnáziu jsem zkusila, jaké je 
to učit středoškoláky. Pak jsem 
nastoupila do Pohořelic na  
2. stupeň, a když jsem se mohla 
stát třídní učitelkou ve 4. třídě, 
šla jsem do toho. Všechny 
tři stupně mají něco do sebe  
a všechny mají své klady a zápo-
ry. Na prvním stupni se mi ale 
líbí, že se své třídě můžu věnovat 
naplno, protože je učím většinu 
týdne. Mám tak spoustu času  
a prostoru na projekty a na dal-
tonskou výuku. Můžu libovolně 
propojovat hodiny a předměty  
a právě tyto věci mě nejvíce baví. 
Používat méně tradiční metody, 
využívat techniku, spojovat té-
mata a probírat je z úhlů různých 
předmětů… V tomto stylu práce 
jsem se prostě našla. Baví mě učit 
všechny předměty, je ale prav-
da, že nejblíže mám k češtině  
a vlastivědě. 
 
A nakonec se Vás zeptáme, co 
ráda děláte ve svém volném 
čase a co máte za koníčky?
Nejvíce svého volného času 
trávím s manželem, s rodinou  
a přáteli, jsem hodně společenská 



MŮJ NÁZOR...

... na paní učitelku Kozderovou

Paní učitelka je milá a strašně 
hodná. A hlavně nám umí 
porozumět. Dobrě vysvětlí lát-
ku, kterou teprve probíráme, 
a potom to všichni pochopí,  
a když ne, tak to procvičujeme. 
Je prostě nejlepší třídní učitelka 
na světě. Tereza K., 5.A

Naše paní učitelka je hodná  
a vždy všechno vysvětlí. Když se 
naštve, tak to moc dlouho ne-
trvá, a každý den je s ní sranda. 

Dobře se s ní učí a doufám, že to 
tak bude vždy. Sandra K., 5.A

Líbí se mi její testy, umí strašně 
dobře vysvětlit zadanou látku. 
Mám ji ráda jako učitelku, je su-
per, je s ní v hodině sranda a umí 
pobavit. S ní jsou hodiny vždy 
super a jsem ráda, že nás má 
zrovna na výchovu k občanství. 
Karolína J., 7.B

Je to super paní učitelka, umí 
nám vysvětlit to, co si píšeme 
do sešitu za zápis. A když jsme 
byli na škole v přírodě, byla  
s ní velká sranda, ale to je i teď.  
David L., 7.B 

Eliška Klementová, 
Zdeňka Klouparová

a tak ráda zajdu na koncert, do 
kina, divadla nebo jen tak posedět 
do čajovny. Miluju zvířata, každý 
den se věnuju našim dvěma 
kočkám. Také hodně čtu a často 
hraju deskové hry, ráda luštím, 
sbírám hlavolamy. Ze sportů mě 
baví plavání, brusle a mám ráda 
turistiku, proto jsem také za své 
bydliště zvolila Drahanskou vr-
chovinu, je tu prostě nádherně. 
A pokud to umožní čas a finance, 
tak cestuju.

Děkujeme za rozhovor.
Eliška Klementová, 
Zdeňka Klouparová

....a začínajícím spisovatelem 
Ivanem Stuchlíkem ze 7.A

Co tě inspirovalo k tomu na-
psat knihu Nový spolužák  
a jak tě děj napadl?
Inspirovalo mě to, že rád čtu 
horory, a tak jsem se rozhodl, že 
taky zkusím jeden napsat. Děj 
mě napadl, když jsem přemýšlel 
v posteli nad zápletkami a pak 
jsem dostal nápad na svou kni-
hu.

ROZHOVOR S ŽÁKEM...
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Jak dlouho ti trvalo napsat 
knihu a co pro tebe bylo při 
psaní nejtěžší?
Napsat mou knihu mi trvalo 
přibližně dva měsíce. Nejtěžší 
pro mě asi bylo vymyslet konec, 
protože je to těžké napsat to tak, 
aby to do sebe zapadalo a aby to 
bylo dobré.

Jsi spokojený s dějem kni-
hy nebo bys ho ještě trochu 
pozměnil?
Jsem s dějem spokojený tak, jak 
jsem to napsal. Určitě bych na 
tom nic neměnil, protože se mi 
to líbí. 

Kolik jsi vložil peněz do vy-
dání knihy, kolik se ti jich 
vrátilo a stálo to za to?
Do knihy jsem vložil zhruba 
12 000 Kč a zatím se mi vrátilo 
přibližně 5 400 Kč. Podle mě to 

stálo za to. Já jsem spokojený a 
po finanční stránce doufám, že 
se mi aspoň polovina peněz vrátí.

Plánuješ napsat další knihu?
Další knihu plánuji vydat. 
Dokonce jsem ji už napsal a její 
název je Dům naproti.

Komu bys svou knihu 
doporučil a jaký je to žánr?
Žánr je hororový a doporučil 
bych ji lidem, kteří mají rádi 
napětí, dobrodružství a trochu 
hororu.

Náš názor na knihu:
 Kniha Nový spolužák nás 
velmi zaujala. Najdete v ní hu-
mor, zápletky a nečekané zvraty, 
které vás velmi překvapí. Nás 
osobně překvapil obrat na kon-
ci - ten vám ale neprozradíme. 
Jen nás mrzí, že kniha nebyla 
delší a že nebyla moc hororová, 
byla spíše sci-fi. Ale od toho je 
tu další kniha! Nevíme co od 
ní očekávat, ale těšíme se na 
ni! Knihu bychom doporučili 
všem žákům i dospělým, 
kteří mají rádi dobrodružství  
a překvapivé zvraty. 

Markéta Pokorná, 
Tereza Procházková, 

Adam Doležal
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ŠKOLNÍ UDÁLOSTI

Florbalové turnaje mladších 
žáků v Pohořelicích
 Ve dnech 3. a 11. 11. 2016 
se konaly florbalové turnaje 
mladších žáků v Pohořelicích. 
 Na prvním turnaji se 
naše družstvo utkalo ve skupině  
s Vranovicemi a Židlochovicemi. 
Postoupili jsme jako druhý tým 
ve skupině. V semifinále nás 
čekal Rajhrad. Většina našeho 
týmu si myslela, že prohrajeme, 
ale opak byl pravdou. Vyhráli 
jsme 4:0 a postoupili jsme do 
finále, kde jsme opět narazili na 
Židlochovice. Zápas byl o něco 
lehčí než ve skupině. Vyhráli 
jsme 2:0 a umístili jsme se na 
1. místě. Na 2. se umístil tým 
Židlochovic a na 3. skončil výběr 
z Rajhradské školy.
 Druhý turnaj se uskutečnil 
11.11. Naše družstvo přivítalo jako 
v minulém turnaji pět družstev. 
Ze skupiny jsme postupovali  
z 1. místa. V semifinále na nás 
čekal tým Oslavan. Zápas byl 
vypjatý a došlo na nájezdy.  
V  něm měly bohužel pevnější  
nervy Oslavany. V boji o třetí 
místo jsme uspěli a brali bronz.

Vít Haumer, 
Martin Zákoutský

Dívčí florbalový turnaj    
 Ve středu 9. listopadu 
se uskutečnil florbalový turnaj 
starších dívek.  Do turnaje se 
zapojilo 5 družstev.  První zá-
pas hrály  Pohořelice  proti Brnu 
Hamry a dívky z Pohořelic  se 
zanedlouho radovaly  z výhry,  
a tak to i zůstalo. Dívky ne-
prohrály ani jeden zápas. Pos-
lední utkání bylo však velmi 
napínavé, holky sice naházely  
2 branky, ale zanedlouho po naší 
brance vystartovala útočnice  
z druhého družstva  a dala 
branku. Naše dívky znervózněly. 
Trenér z druhého družstva vy-
myslel taktiku, která jim moc 
nepomohla. Odvolal brankářku 
a hráli v 6 lidech. To se mu však 
vymstilo a naše nejlepší střelkyně 
Kristýna Straková se chopila 
míčku a vstřelila krásný gól. Naše 
dívky tak vyhrály 1. místo a ještě 
druhý den se radovaly.

Eliška Klementová, 
Zdeňka Klouparová

Matěj Doušek
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Postřehy z exkurze v MF Dnes

23. 11. 2016
 Milý deníčku,
dnes jsem se vzbudil s tím, že 
jsem se těšil do školy, a to kvůli 
jedné věci... Dnes jsme totiž měli 
jen jednu hodinu a pak jsme jeli  
s mediální výchovou na exkurzi 
do Mladé Fronty Dnes. 
 Když jsme dorazili  do 
redakce, povídali nám o tom, 
jak to tam funguje, jaké časopisy 
vyrábějí atd. Poté jsme se 
přesunuli dolů, kde pracovali 
redaktoři, byla tam také kancelář 
pana vedoucího Petra Škardy. 
Mohli jsme si to prohlédnou a  
pozorovat několik novinářů při 
práci. 

 Pak nás čekala jen nudná 
cesta domů, při které jsme mohli 
přemýšlet nad otázkami, které 
jsme v redakci položili...

Některé otázky a odpovědi:
1. Kolik vyděláváte peněz? 
O: Více než někde u pásu, méně 
než někdo, kdo má vlastní firmu.

2. Kam nejdál jste museli pro 
reportáž?  
O: Do Číny, kvůli Expu.

3. Kolik výtisků MF denně vy-
tisknete? 
O: Cca 1 mil. výtisků (v celé ČR).

Rozbor exkurze:
+  Viděli jsme, jak to vypadá  
v redakci.          
+  Design redakce.                    
+  Řekli nám, co bude v zítřejších 
novinách.

- Exkurze byla moc krátká.
- Neukázali nám, jak se noviny 
tisknou.
- Bylo tam hrozné teplo.

                             Daniel Matute, 
Daniel Lukš
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ....

Matěj Doušek

ÚVAHA

Vánoční úvaha
 Vánoce. Každý o nich 
máme svoji vlastní představu. 
Jak se ale oslavují Vánoce v naší 
škole? To vám teď povím. 
 Prvně to začne vánočními 
ozdobami. Vánoční stromeček 
nesmí chybět! Žáci přinášejí oz-
doby asi dva týdny před Vánoce-

mi. Stačí nakouknout náhodně 
do nějaké třídy a můžete vidět 
všelijaké barevné dekorace. Na 
prvním stupni se většinou dělá 
soutěž o nejpěkněji ozdobenou 
třídu, ta se tento rok na druhém 
stupni nekoná.
 A jak vánoční přípravy 
pokračují? Přece losováním. 
Nevím, jak je to v ostatních 
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Vánoční anketa
 Ve středu 7. 12. jsme pro- 
vedly (my dvě holky, proto 
tvrdé y) vánoční anketu na  
2. stupni. Žáci nám nejčastěji 
odpovídali, že na Vánocích 
mají nejradši dárky a o prázd-
ninách nic nedělají. Tady jsou 
nejzajímavější odpovědi žáků.

1. Co máš na Vánocích nejradši?
2. Jak trávíš čas o vánočních 
prázdninách? Učíš se?

ANKETA

1. Na Vánocích mám nejraději 
trávení času s rodinou, volný čas 
a také dárky.
2. Čas o vánočních prázdni-
nách trávím nejčastěji s ro-
dinou, hraním her, s kamarády  
a pojídáním vánočního cukroví. 
Neučím se.   Matěj, 7.B

1. Nejraději mám na Vánocích 
sníh, vánoční večery, atmosféru 
a trávení času s rodinou.
2. Vánoční prázdniny trávím 
tak, že jezdím na soutěže, na 
trhy, odpočívám, dívám se na 
pohádky, jezdím do nemocnice 
za dětmi a věnuji se dobrým 
skutkům. Rozhodně se neučím.  
Julie, 8.B

1. Na Vánocích miluji vánoční 
cukroví, že jsme všichni spolu, 
pohádky a dárky.
2. Vánoční prázdniny trávím  
u televize, chozením ven, 
pečením cukroví, pomáháním 
mamce a čtením knih. Neučím 
se.  Tereza, 8.C

Karolína Hejralová, 
Kristýna Hořáková

třídách, ale u nás se každý rok 
losovalo o to, kdo komu dá dárek. 
Někteří se radovali, protože si 
zrovna vybrali svého blízkého 
kamaráda, a někteří zase ne. 
Tento rok to naše třída má jinak. 
Můžeme si vybrat úplně kohoko-
li (samozřejmě z naší třídy), aby 
jsme mu dali dárek. Každopádně 
potom nesmí být nějaký žák 
smutný, když nedostane dárek 
žádný. 
 A potom nastane den před 
prázdninami. Třídy se asi bu-
dou koukat na filmy, budou mít 
volno a budou se rozdávat dárky. 
Ale to není to nejlepší. Nejlepší 
je jít pryč ze školy rovnou domů 
a užít si vánoční prázdniny.

Markéta Pokorná
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HISTORIE kový zájem. Více lidi zaujaly živé 
stromečky. Zřejmě roku 1860 se 
na stromečku v Čechách poprvé 
rozsvítily lojové svíčky.

Adam Doležal, 
Tereza Procházková

Historie vánočního stromku
 Podle tradice a taky podle 
první zmínky se stromek také 
zavěšoval nad štědrovečerní stůl, 
ovšem špičkou dolů. 
 Tradice zdobení strom-
ku, jak ji známe dnes, pochází 
z německých měst. Jedna  
z prvních zpráv o ozdobeném 
stromku v místnosti je v brémské 
kronice z roku 1570. Německé 
prostředí opouští v 19. století. 
 Živě rostoucí stromy jsou 
zdobeny i v současnosti – za 
nejvyšší vánoční živý strom je 
považován několik staletí starý 
strom, rostoucí v Tasmánii, 
měřící úctyhodných 84 m. 

Vánoční stromeček v ČR
 V ČR nemá vánoční 
stromeček dlouhou tradici. Po-
prvé jej postavil pro své přátele  
v roce 1812 ředitel pražského 
Stavovského divadla Jan Ka-
rel Liebich na svém libeňském 
zámečku. 
 Nový zvyk se prosazoval 
jen pozvolna, a to až ve 40. letech 
19. století v bohatých pražských 
měšťanských rodinách. Na 
trzích se sice začaly prodávat 
z Německa dovezené umělé 
stromečky, o které však nebyl ta-

 Křesťanští Afričané slaví 
Vánoce jako všude jinde na světě. 
V Africe žije přes 350 milionů 
křesťanů a to už znamená velké 
vánoční svátky. Vánoční koledy 
zaslechnete od Ghany až po Jižní 
Afriku. 
 Bílé Vánoce si však 
Afričané neužijí, v některých 
oblastech, kde převažuje  
muslimská většina, ale přesto 
nakoupíte na trhu vánoční 
stromky nebo nafukovací Santy 
pro křesťanskou menšinu.

Valerie Duffková

VÁNOCE V AFRICE



Školou se linula vůně 
vánočního cukroví
 Dne 30. 11. 2016 se jako 
každou druhou středu konal 
dvouhodinový volitelný před-
mět „vaření“, ve kterém žáci  
7. ročníku pekli vánoční cukroví. 
Pekly se zde medové perníky a 
pusinky. 

 Žáci nám prozradili i re-
cepty, které použili. Zde jsou pro 
inspiraci dva recepty:

Medové perníky
Ingredience: 
- 800 g hladké mouky
- 240 g medu
- 120 g moučkového cukru
- 3 vejce 
- 1 perníkové koření

Postup:
1. Nejdříve si nasypeme 800 g 
hladké mouky do mísy.
2. Poté do mouky přidáme 240 g 
medu.

3. Přidáme 250 g másla.
4. Ted‘ přisypeme 120 g moučko-
vého cukru.
5. Do mísy rozklepneme 2 vajíčka 
a přisypeme celý 1 sáček perníko-
vého koření
6. Těsto se promíchá a poté, 
co drží aspoň trochu těsto  
u sebe, si ho vyklopíme na pra-
covní desku a začneme zpraco-
vávat ručně.
7. Poté, co je těsto zpracováno, si 
ho vyválíme na plátu a začneme 
vykrajovat různé tvary. 
8. Ty dáme upéct do rozehřáté 
trouby na 180°C na 10 min. 
9. Po upečení perníky nazdobíme 
podle své fantazie. 
 
  

Pusinky
Ingredience:
- 3 vejce, která si potom oddělíme 
na samostatné bílky 
- 100 g cukru 
- trochu másla jen na vymazání 
plechu

Postup:
Oddělené bílky si vyšleháme a 
po částech začneme přidávat 
cukr. Až máme hmotu tuhou, 
tak si vezmeme zdobičku a 
na plech vymazaný máslem 
začneme tvarovat pusinky. Na-
konec dáme pusinky upéct do 

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
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rozehřáté trouby na 150°C na  
15 min. Po 15 min. teplotu snížíme 
na 50°C a necháme ještě 10 min. 
sušit. 

A ted‘ můžeme pusinky a perníky 
podávat na stůl…

  Hotové cukroví pak 
ochutnávali nejen spolužáci, ale 
i někteří učitelé. A všem velmi 
chutnalo. 

Karolína Klinovská, 
Karolína Hladká

Tipy na Vánoční dárky

Mamince: Pečený čaj. Jak se 
dělá? Nakrájíme různé ovoce na 
kostičky, potom dáme ovoce do 
zapékací  ‘‘misky‘‘, mezi ovoce 

TIPY NA DÁRKY

dáme celou i mletou skořici 
a trochu hřebíčku.  Kdo bude 
chtít, tak čaj osladí medem či 
cukrem. Vše podlijeme horkou 
vodou, aby ovoce pustilo šťávu. 
Vložíme do trouby rozehřáté 
na 180°C asi na 60 min. Potom 
směs dáme do zavařovací skle-
nice, víčkem otočíme směrem 
dolů a necháme pár hodin  
v klidu. Až si maminka nakonec 
otevře dárek, tak vyklopí směs 
do hrnku, zalije horkou vodou a 
má čaj hotový. 
Další tip - do uzavíratelné 
skleničky - citron a zázvor s me-
dem.

Tatínkovi: Knihu, do uzavíratel-
né skleničky - oříšky s medem, 
hermelín posypaný jakýmkoli 
koření s olivovým olejem nebo 
cokoliv,  co ho potěší.

Sestřičce, bratříčkovi: Záleží 
jak velkým sourozencům, ale 
větší sourozence by asi potěšilo 
koupit obyčejný obal na  mo-
bil a polepit ho společnými 
fotkami,  vše přelakovat  bez-
barvým lakem na nehty a je ho-
tovo. Myslím, že by to potěšilo  
i kamaráda/ku. Nebo pro sestru 
nějakou dekoraci do pokoje…

Monika Hovězáková
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ZÁBAVA

Lukáš Hubáček

Zajímavosti

Kdybyste dostávali za celou 
dobu, co chodíte na základní  
a střední školu, minimální 
mzdu, tak by vám bylo vyplaceno  

950 tisíc korun.
 

Kdyby průměrný český student 
přestal pít alkohol, ušetřil by  

20 tisíc korun.

Výroba obleku Dartha Vadera 
vyšlo na 500 milionů korun.

Coca Cola se dá použít ne-
jen na pití, ale i jako hnojivo, 
rozmrazovač autoskel, čistič 

mincí a skvrn od krve.

Pokud je klokan v ohrožení a je v 
blízkosti vody, snaží se nepřítele 

vlákat do vody a utopit ho.

Kolem Země obíhají dva sateli-
ty od Nasa, které se navzájem 
"honí", tyto satelity se jmenují 

Tom a Jerry.

Aleš Řehoř

OZNÁMENÍ
Ve středu 4. 1. 2017 proběhnou 
volby do školního parlamentu. 

Dejte hlas svým spolužákům, 
kteří vás budou zastupovat :) 

Přejeme všem krásné prožití
vánočních prázdnin 

a hodně nejen školních
úspěchů v novém roce.

Redakce


