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V POHO 
školní občasník pohořelické základky 

 21. vydání Listopad 2019 

 

 

 

 

 

ROZHOVOR 

Rozhovor s paní učitelkou  

Dudovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolik let učíte na naší škole? 

Na této škole jsem už 33 

let. Myslím, že jsem tu služebně 

nejstarší. Vlastně už učím děti 

svých bývalých žáků.  

 

Učí se Vám dobře na naší 

škole? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano. Během těch oduče-

ných let postupně zjišťuji, kolika 

změnami škola prošla. Opravily 

se budovy, třídy, modernizuje se 

vybavení. Prostě nyní je vyučo-

vací hodina úplně jiná než kdysi. 

To byly jen křídy a černé tabule.   

 

Učila jste i na jiné škole? 

Ne, neučila. Několikrát 

jsem zvažovala zkusit to na 

střední škole, ale zpřetrhat vazby 

s naší školou se mi nakonec ne-

podařilo. Měla jsem tu vždycky 

hodně aktivit navíc, roky jsme 

nacvičovali „besedy“, mažo-

retky, polonézu. Začala jsem se 

zabývat výchovným poraden-

stvím. A upřímně – komu by se 

chtělo dojíždět do Brna, když ne-

musí. Vůbec toho nelituji, škola 
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měla vždy výborné vedení a taky 

kolegové jsou prima. 

 

Které předměty Vás nejvíce 

baví vyučovat? 

Samozřejmě český jazyk. 

Mám ráda literaturu – škoda, že 

žáci tak málo čtou. Na druhém 

místě je historie. 

 

Co děláte ve volném čase?    

Volný čas trávím s rodi-

nou, vnoučaty. Jezdíme na vý-

lety. Baví mě pletení, hodně čtu. 

Taky něco málo věnuji sportu. 

Děkujeme za rozhovor. 

Nikola Hájková, 

Sandra Konečná 

 

MŮJ NÁZOR… 

… na paní učitelku Dudovou 

Paní učitelka je přísná, ale umí 

učivo dobře vysvětlit. 

Tereza A., 7. B 

 

Paní učitelka Dudová je trochu 

přísná, učí nás český jazyk. Ho-

diny mě baví. 

Filip V., 7. B 

Paní učitelka nás učí český ja-

zyk. Někdy je hodná i přísná. 

Kristýna K., 7. A 

 

Paní učitelka je v pohodě. Ně-

kdy se na nás naštve. 

Ivana L., 7. B 

 

Náš názor 

Myslíme si, že paní učitelka je 

přísná v hodinách, ale zase 

kdyby nebyla přísná, tak se 

učivo tak dobře nenaučíme. Ho-

diny nás baví.  

Nikola Hájková, 

Sandra Konečná 

 

NOVÁ REDAKCE 

Milí čtenáři, představu-

jeme se jako nová redakce škol-

ního časopisu. Těšíme se na 

psaní zajímavých článků a dou-

fáme, že se Vám naše časopisy 

budou líbit. 

Naše redakce: Sára Sobotková, 

Renata Straková, Tereza Jobová, 

Nikola Hájková, Lukáš Bičan, 

David Mezera, Sandra Konečná, 

Vanessa Mlynarčíková, Ivana 
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Lacinová, Kateřina Dreslerová, 

Valerie Žďárská. 

A proč jsme se rozhodli pro vo-

litelný předmět mediální vý-

chova? 

 

Vanessa Mlynarčíková: Baví 

mě psát články. 

David Mezera: Vybral jsem si 

mediální výchovu, protože mě 

baví psát, proto mě lákalo psaní 

příspěvků do školního časopisu. 

Renata Straková: Zaujalo mě 

psaní článků. 

Valerie Žďárská: Mediální vý-

chova se mi ze všech volitelných 

předmětů líbila nejvíce. 

Kateřina Dreslerová,  

Ivana Lacinová,  

Valerie Žďárská 

 

ŠKOLNÍ UDÁLOSTI 

Adaptační kurz 6. ročníků 

Pořádání adaptačních 

kurzů se na naší škole stalo již 

nepsanou tradicí, a proto se  

ve dnech 18. - 21. září všichni 

„noví“ šesťáci se svými novými 

třídními učitelkami vydali na 

Vysočinu do Resortu Březová. 

 Kromě bohatě vybave-

ného outdoorového centra nás 

Vysočina přivítala slunečným, 

ale velmi chladným počasím.  

 Cílem našeho adaptač-

ního kurzu nebylo jenom sezná-

mení se s novými žáky a třídními 

učitelkami, ale především naučit 

se fungovat jako skupina. Během  

čtyř společně strávených dnů 

jsme upevnili „stará“ přátelství, 

ale zároveň jsme se snažili spo-

lupracovat a komunikovat ve 

třídě jako celku. Napříč dílčími 

kamarádskými skupinami a i 

přes odlišnosti v zájmech a názo-

rech jsme dokázali překročit hra-

nice svého „já“. Naučili jsme se 

vnímat vliv skupiny na sebe 

sama i svůj vlastní vliv na sku-

pinu jako celek. A otevřeně při-

znáváme, že to mnohdy bylo do-

sti náročné. Při společných celo-

třídních aktivitách jsme si ale 

vždy uvědomili, že bez doved-

nosti komunikovat – sdílet i na-

slouchat, možnosti vyjadřovat 

vlastní názor, spolupráce, tolero- 
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vání názorů a jednání druhých, 

lze společných cílů dosáhnout 

velmi obtížně. 

 Naším pobytem nás pro-

vázeli instruktoři, kteří si pro nás 

připravili nejednu sportovní a 

adrenalinovou výzvu. Předpo-

slední večer jsme měli možnost 

seznámit se i s dalšími návštěv-

níky Resortu, neboť instruktoři 

pro nás připravili diskotéku. Po-

slední večer jsme zůstali v celém 

centru sami a jako překvapení 

byla pro nás promítána ve spole-

čenské místnosti pohádka,  

pro odvážné následovala noční 

prohlídka strašidelného okruhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po čtyřech aktivně proži-

tých dnech jsme odjížděli velmi 

unaveni, někteří dokonce s po-

řádnou rýmou, ale zároveň jsme 

si s sebou přivezli nepřeberné 

množství zážitků a třeba i hlášek, 

kterým ovšem rozumíme jenom 

my, co jsme tam byli.  

6. B a Martina Hrdličková 

  

Exkurze SVS v Budapešti 

Ve dnech 10. a 11. října 

jelo 45 žáků sedmých, osmých  

a devátých tříd, kteří chodí do se-

mináře, na exkurzi do Budapešti. 

Navštívili spoustu zajímavých 

památek, které jsou spojeny se 



 
5 

 

zlatým věkem města z přelomu 

19. a 20. století, s obdobím druhé 

světové války či s maďarským 

národním povstáním v roce 

1956. Žáky nejvíce zaujalo 

poutní místo tzv. Boty na Dunaji,  

které připomíná vraždu 60 židů, 

kteří byli vhozeni do Dunaje.  

Další místa, která s obdi-

vem mohli v Budapešti projít, 

jsou bazilika sv. Štěpána, parla-

ment, hrad Vajdahunyad, Mar-

kétin ostrov, chrám sv. Matyáše 

či Rybářská bašta. Žáci ušli  

za dvoudenní pobyt 28 km.  

Nikola Hájková,  

                 Sandra Konečná 

 

Anketa 

Zajímalo nás, jak se žákům 

tato dvoudenní školní exkurze lí-

bila, a proto jsme se některých 

z nich zeptali: 

1. Jak se ti na exkurzi líbilo? 

2. Byl/a jsi v Budapešti po-

prvé? 

3. Chtěl/a bys tam ještě jet? 

4. Kde jste byli ubytovaní? 

5. Jak dlouho jste tam jeli? 

 

1. Líbilo se mi tam hodně. Bo-

lely mě z toho nohy. Pa-

mátky se mi líbily. 

2. V Budapešti jsem byl po-

prvé. 

3. Ano, chtěl. 

4. Ubytování jsme měli rozdě-

lené na dvě skupiny. Já jsem 

byl ubytovaný v Pešti. 

5. Jelo se tam čtyři a půl ho-

diny. Tobiáš V., 7. B     

 

1. Bylo to dobrý. Moc se cho-

dilo. 

2. Ano, byla jsem tam poprvé. 

3. Ano, chtěla bych se tam ně-

kdy ještě podívat. 

4. Já jsem byla ubytovaná 

v hostelu Baraka.  

5. Jelo se tam cca pět hodin 

s přestávkami. Lucka L., 7. A 

 

1. Bylo to tam super. Moc se 

mi tam líbilo. 

2. Jo, v Budapešti jsem byla 

poprvé. 

3. V hostelu. 

4. Určitě bych tam chtěla ještě 

jet.  
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5. Byly tam kolony a pře-

stávky, takže zhruba pět 

hodin, dojeli jsme tak cca 

okolo poledne.  

Jana M., 8. C 

       

1. Bylo to tam hrozně moc 

dobrý, no prostě skvělý. 

Lepší jak v ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ano, byla. 

3. Určitě. 

4. V hostelu a byly tam dvě 

skupiny, které byly ubyto-

vány od sebe. 

5. S jednou přestávkou a ko-

lonou aut pět hodin. Dojeli 

jsme okolo poledne.  

Simona Č., 7. C       
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Volby do parlamentu 

V pátek 4. října proběhly 

na naší škole volby, kterých se 

zúčastnili žáci druhého stupně, 

aby zvolili své třídní zástupce do 

školního parlamentu. Hlasování 

probíhalo za plentou a poté se 

hlasovací lístky vhodily do zape-

četěné urny. Bylo vybráno do-

hromady 26 členů. Voleb se zú-

častnilo 79, 2 % voličů. Díky to-

muto zjednodušenému hlasování 

se žáci seznámili se systémem 

voleb a mohli si vyzkoušet roli 

voličů.  

Tak jako v loňském škol-

ním roce budou členové parla-

mentu pod vedením paní uči-

telky Novosákové pořádat různé 

akce pro zpříjemnění školního 

roku. Aktuální informace na-

jdete vždy na nástěnce u sbo-

rovny.  

Sára Sobotková 

 

 

 

 

         SPORT 

Běh naděje 

V sobotu 28. září se 

uskutečnil již 18. ročník benefi- 

ční akce Běh naděje, který po-

řádá ZŠ Pohořelice. Inspirací pro 

tuto sportovně humanitární akci 

se stal běh onkologicky nemoc-

ného kanadského sportovce Ter-

ryho Foxe, který v roce 1980 bě-

žel s umělou nohou přes celou 

Kanadu s cílem získat peníze na 

výzkum léčby rakoviny. Běh na-

děje volně navazuje na Běh Ter-

ryho Foxe, který v České repub-

lice úspěšně probíhal v letech 

1993 - 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://zspohorelice.cz/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190928_143857_1.jpg
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Cílem běhu je nejen při-

spět na dobrou věc, ale také pou-

kázat na zdravý životní styl či 

prevenci onemocnění. Tříkilo-

metrový běh, který je spojen se 

sbírkou pro nemocné děti, si le-

tos nenechalo ujít dle registrač-

ních listů celkem 90 běžců. 

Tento rok se vybrala částka 

9 145 Kč, která byla poslána pro 

potřeby dětské onkologie v Mo-

tole.   

David Mezera 

 

Běh Želešická růže 

Dne 27. září se konal 

přespolní  běh  na  tři  kilometry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Želešicích. Na závody jelo cel-

kem 14 žáků, které vybrali uči-

telé v hodinách tělesné výchovy. 

Před startem se všichni žáci peč-

livě rozcvičili a pak už jen če-

kali, až na ně přijde řada. Jako 

první vyběhly starší dívky, které  

běžely 1,5 km (Bára Boščíková,  

Lucie Valentová, Nikol Světlí-

ková). Poté následovali mladší 

chlapci, kteří běželi stejně dlou-

hou trať (Richard Mrázek, Ši-

mon Grimm, Jakub Světlík). 

Třetí v pořadí vystartovaly mla-

dší dívky, které zdolaly 1 km 

(Elen Lachmanová, Monika 

Shorná, Sára Sobotková, Eliška  
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Psotová). Poslední startovali 

starší chlapci, kteří překonali 

trať o délce 3 km (Petr Lang, Jiří 

Patočka, Petr Patočka, Matyáš 

Sendler). Nejlepšího výkonu 

mezi jednotlivci dosáhl Petr 

Lang, který obsadil 9. místo. 

Jelikož se jedná o závod  

s náročným kopcovitým teré-

nem, který dává zabrat i zkuše-

ným běžcům, tak si všichni naši 

žáci zaslouží uznání.                                                                                                                    

David Mezera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKÁZKY Z HODIN 

 

V průběhu října žáci  

8. ročníků v hodinách slohové 

výchovy čelili výzvě – pokusit se 

napsat líčení, slohový útvar, 

který rozhodně nepatří mezi ty 

jednodušší. A výsledek? Někteří  

žáci nás velmi překvapili skvěle 

sepsanými pracemi, se dvěma 

z nich se proto s vámi chceme 

podělit. 

 Martina Hrdličková,  

Tamara Novosáková 
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Moje místo 

 Pomalu proplouvám 

krásným a neprobádaným svě-

tem. Vznáším se v tichu, které 

ruší snad jen můj dech. Nade 

mnou je pouze mihotavé světlo. 

To je svět, odkud jsem přišla a 

kam se vrátím, až tu skončím. 

Tam pod vodu. Nořím se hlou-

běji, míjím vrásčitou skálu a cha- 

luhy. Pronikám do té modři, kde 

na mě čekají hejna stříbřitých 

ryb. Vířím vodu a z úst mi vy-

cházejí bublinky a jak stoupají 

k hladině, tančí jako medúzy. 

Zkontroluji vzduch, nemám čas, 

abych si prohlédla všechno, co 

jsem chtěla, a právě proto je to 

tak jedinečné. 

Pavlína Matulková, 8. A 

 

Jarní prožitky 

 Na jaru je krásné to, že 

vše, co jsme kdysi viděli v pří-

rodě, se může vrátit. Po jaru při-

chází léto, po létě podzim,  

po podzimu zima a stále dokola. 

Přesto je to vždy jiné. Naroste 

nový strom, narodí se nové zvíře 

anebo bude mít někdo takové 

štěstí jako já a najde něco tak 

krásného, že to zvládám stěží po-

psat. 

 Je to v lese, daleko  

od lidí, daleko od veškeré tech-

niky, daleko od plastů a chemi-

kálií a taky daleko od civilizace. 

Potok tekoucí kolem jen tiše 

bublá a sem tam uvidím rybu. 

Ryby ovšem nejsou jedinými 

tvory, co zde potkávám. Ptáci si 

zpívají, veverky, lišky, koroptve 

a bažanti šustí listím a já se sna-

žím rozeznat, které zvíře se 

právě ozvalo. Jsem daleko  

od lidí, ale přesto nejsem sám. 

 Lávka ze dřeva, kterou 

jsem si postavil, zatím drží 

pevně. Rád na ní sedávám a dí-

vám se na slunce, které vytváří 

obraz tisíce malých hvězdiček, 

nádherně se třpytících na hladině 

vody. Tohle není místo pro smu-

tek, nedůvěru a špatné vlastnosti 

lidí. 

 Začíná noc a vše, co jsem 

se snažil popsat je pryč, příroda 

usíná a všechno si hledá místo 

pro svůj úkryt a já půjdu také 

spát.  
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 Nádherný den, doufám, 

že se brzy vrátím na místo, kde 

nemyslím na nic jiného než  

na klid a všechen hněv a starosti 

se rozplynou jako pára nad hrn-

cem. 

    Tomáš Procházka, 8. B 

 

POD POKLIČKOU 

 

17. listopad – Den boje za svo-

bodu a demokracii 

Státním svátkem 17. lis-

topadu si připomínáme dva důle-

žité mezníky našich dějin. První 

se vztahuje k událostem z roku 

1939, kdy došlo k uzavření vy-

sokých škol. Druhý připomíná 

začátek sametové revoluce 

v roce 1989. Více o těchto vý-

znamných událostech našich dě-

jin se dozvíte v pátek 15. listo-

padu, kdy na naší škole bude 

probíhat projektový den věno-

vaný 17. listopadu. 

Nicole Vykoukalová 

 

PRŮZKUM 

Zajímalo nás, kolik žáků 

ví, proč je pro nás tento den tak 

významný. Zeptali jsme se proto 

70 žáků ze sedmých a osmých 

tříd na následující otázku. A vý-

sledek? Posuďte sami. 

 

Víš, proč slavíme 17. listopad 

jako státní svátek? 

30%

23%
14%

6%

27%

Sametová revoluce

Den boje za svobodu a
demokracii

Pád komunismu

Občanská revoluce

Nevím

Lukáš Bičan, 

Renata Straková, 

Vanessa Mlynarčíková 
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21. vydání / Listopad 2019 --- Na tomto čísle se podíleli žáci volitelného předmětu mediální výchova: 

Dreslerová Kateřina, Hájková Nikola, Konečná Sandra, Lacinová Ivana, Mezera David, Mlynarčíková Va-

nessa, Žďárská Valerie (7. B), Straková Renata (7. C), Bičan Lukáš, Jobová Tereza, Sobotková Sára (7. D). 
 

Tereza Jobová 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

 

 

KŘÍŽOVKA 

 

                 1.    Končetina  

                  2.    Nezbytný doplněk na maškarní ples… 

                3.    Kdo snědl babičku?  

                  4.    Beze mě to nevyluštíš… 

                 5.    Čas od času si to zlomíš… 

                  6.    Svět anglicky?   

                 7.    Proudím v těle…  
                        8.    Dům hrůzy je… (přídavné jméno)   

                 9.    Vyřezáváš mě…   

 

 

6. A Sendlerová Marika 

 Szábó Matyáš 

6. B Duda Matyáš 

 Kavková Hana 

6. C Crhová Zuzana 

 Vintrlíková Vanesa 

7. A Hlobil Marek 

 Klevetová Marie 

7. B Dreslerová Kateřina 

 Lacinová Ivana 

7. C Jurková Karolína 

 Milán Tomáš 

7. D Ludvíková Natálie 

 Mertlová Nelly 

8. A Pokuta Dionýz 

 Slaný Radim 

8. B Odvářka Gabriel 

 Volf Josef 

8. C Bilavčíková Marie 

 Lukoscz Tomáš 

9. A Lang Petr 

 Psotová Natálie 

9. B Buček Ondřej 

 Sýkorová Natálie 

9. C Götz Erik 

 Šenkýřová Barbora 


