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Editorial
Učitel a žák. Téma tohoto čísla budiž chápáno v 
širších souvislostech. Neomezujeme se pouze na 
školní lavice. Učitelů máme v životě mnoho, někdy 
dobrých, někdy horších. Nezřídka býváme učiteli 
sami sobě či druhým. Mnohdy si ani neuvědomu-
jeme, že plníme roli učitele. Nebo žáka. Troufnu si 
tvrdit, že žáky jsme celý život. Všichni. Když o tom 
přemýšlím, docházím k závěru, že mými nejlepší-
mi učiteli jsou mí žáci! Učí mě trpělivosti, pokoře, 
sebeovládání, sebereflexi, učí mě se učit stále nové 
a nové věci. Taky chápat a odpouštět a hodnotit a 
nezneužívat postavení, systematicky se připravo-
vat, vymýšlet nové věci, improvizovat, usmívat se, 
když se mi nechce…

Kdysi mne taky učil „nedostatek“. Shodou 
okolností jsem se dostal do poněkud tíživé 
finanční situace, ve které jsem si nemohl 
dovolit koupit si „nutné, základní věci“. 
Toto období trvalo asi tři roky a naučilo 
mne, že „nutné, základní věci“ prostě ke 
štěstí NEPOTŘEBUJI! „Nedostatek“ byl 
jedním z mých nejlepších učitelů! Udělal ze 
mě svobodného člověka. Tvrdý, ale naprosto 
luxusní učitel!
Rád se učím od stromů. Kořeny hluboko v 
zemi, koruna kdesi vysoko… Ve své tichos-
ti jsou majestátní a přitom tak obyčejní! S 
hrdostí snášejí ty nejtvrdší klimatické pod-
mínky a poté přinesou své plody a dají je 
všanc komukoli, kdo jde okolo. 

A voní a poskytují azyl tisícům živo-
čichů a chrání před sluncem i deštěm, 
a když dožijí svůj čas, poskytnou ne-
zištně teplo a světlo. Máme se od nich 
hodně co učit!
Titulní obrázek je zvolen symbolicky. 
Jedna lyže bez druhé je stejně nesmy-
slná jako učitel bez žáka a obráceně. 
Jsou na sobě závislé, navzájem se po-
třebují, a nejsou-li v „harmonickém 
souznění“, lyžování se stává proble-
matickým a často končí v kotrmel-
cích a pláčem. Ani jedna z lyží není 
důležitější než ta druhá. Potřebují se! 
Potřebují spolupracovat, protože cíl je 
společný. Tak pojďme na to! 
                                                 Matěj Šefrna



Když se Venuše potká s Marsem a oba se dotknou 
na obloze Měsíce, snese se na Zemi z hlubin vesmíru 
veliký noční motýl…

MĚSTO SPRAVEDLIVÝCH

Kdysi kdesi stálo zvláštní městečko. Všechny ulice 
byly stejné, všechny do pravého úhlu. Barevné domky, 
jeden jako druhý. Úhledné udržované zahrádky plné 
oranžových sádrových plameňáků. Plameňáci byli v 
tomto kraji zvláště oblíbení. Ve velkém je totiž vyrábě-
la továrna Plameňák s.r.o., která zaměstnávala většinu 
místních obyvatel. Lidé se, dříve než vyšli ze svých 
příbytků, vždy pečlivě učesali. Neučesaný člověk byl 
považován za blázna a excentrika. Proto nesnášeli 
vítr! Dělal si totiž, co chtěl, a byl nevyzpytatelný…
Svému městu říkali Město spravedlivých.

kapitola první
Na kopci nad městem stála hvězdárna. Nikdo si už 
raději nepamatuje, kdo že ji postavil, ale musel to 
být blázen, protože tam skoro celý rok foukal vítr, co 
cuchá vlasy…
Žil v ní starý hvězdář František. Kdysi bydlel dole v 
městečku, ale asi mu tam něco vadilo, nebo něko-
mu vadil on. Jeho dlouhé šedivé vlasy si totiž velmi 
s větrem rozuměly a nechaly se jím rozfoukávat na 
všechny strany…

kapitola druhá
Jedné noci ostřil František svůj dalekohled na hvěz-
dičku A631216 v souhvězdí Vlasy Bereniky, když 
vtom ucítil v zádech něčí pohled. Otočil se a spatřil 
malou, tak asi metr a čtvrt vysokou holčičku. 

V odhadech byl celkem přesný. „Co tu děláš?“ ze-
ptal se, ačkoliv naprosto zřetelně viděl, že ta malá 
blondýnka stojí a kouká… Ani se nehnula, což 
Františka poněkud zarazilo, protože přeci „celý 
vesmír je v pohybu…“
„Co tam vidíš?“ zeptala se po chvilce ticha.
„Vidím?“ snažil se František získat čas. Jeho malá 
návštěva totiž naprosto narušila časoprostor staré-
ho muže, zvyklého na ticho bez otázek… „Kde?“
„Na nebi, přece…“ zašeptala. „U nás doma máme 
lampy, aby nebe nebylo vidět, protože… hvězdy 
jsou… rozhozené!“
„Rozhozené?“ nechápal František.
„Neučesané… Každá je, kde chce! Nedává to 
smysl!“
„Tak to je veliký omyl!“ zamračil se František. 
„Jestli tady něco smysl dává, je to vesmír! Vidíš 
tam někde pravý úhel?!!“
Holčička nesměle udělala pár kroků k dalekohle-
du.
„Vidíš tam někde sádrové plameňáky?“ pokračoval 
rozhořčeně František.
To už děvče tisklo své oko k okuláru dalekohle-
du a se zatajeným dechem sledovalo hvězdičku 
A631216 v souhvězdí Vlasy Bereniky. 
„Nevidím…“ 
„Tak vidíš!“ vydechl vítězoslavně František těsně 
před tím, než si uvědomil, že se tu dohaduje s 
malou holkou. 
Ta malá holka poodstoupila od dalekohledu a 
upřela na Františka oči, které až bodaly:
„Takže mi chceš říct, že mi táta s mámou a pan 
učitel LHALI, když říkali, že jsou plameňáci krás-
ní?!“
Hvězdář se zarazil. Ačkoliv věděl dost dobře, jak 
se to má s plameňáky, jako by mu něco neznámé-
ho říkalo, aby mlčel. Nevěděl přesně, co TO je, co 
mu to říká, ale CÍTIL, že je to něco důležitého a 
moudrého. Až mnohem později poznal, že tenkrát 
s ním promluvil SOUCIT. 
„Podívej…“ nadechl se starý muž a v očích mu 
zableskly zvláštní plamínky… „hledám tam ve 
hvězdách odpovědi na spoustu otázek…“ 



„A? ...“ 
„A nic, co by se týkalo sádrových plameňáků… 
nevidím….“
„A co tam tedy vidíš?“ zeptala se zklamaně holčič-
ka.
„Vidím, že se Venuše potkala s Marsem a oba se 
dotýkají Měsíce…“ 
„A co to znamená?!“ 
Starý muž dlouho přemýšlel. „Je to znamení…“
„Znamení?“
„Říká se, že když se Venuše potká s Marsem a oba 
se dotknou na obloze Měsíce, snese se na Zemi z 
hlubin vesmíru veliký noční motýl… Spravedli-
vého člověka prý zasype zlatým prachem ze svých 
křídel a nespravedlivého…“ 
„Nespravedlivého co?“ přerušila mužovo dlouhé 
mlčení holčička.
„Nevím jistě… Povídá se ledacos, ale hezké to asi 
nebude…“
„Každopádně tam dole…“ chtěl pokračovat muž, 
když vtom si všiml, že holčička zmizela…

kapitola třetí
Hned od rána dalšího dne bylo na radnici v měs-
tečku nebývale rušno. Starosta přecházel sem a 
tam, nervózně popotahoval ze své luxusní dýmky 
k velké nelibosti paní starostové, nesnášející kouř. 
Pět radních sedělo zaraženě okolo velkého dubo-
vého stolu, nad kterým se v oblacích dýmu mírně 
houpal obrovský lustr ze sádrových plameňáků.
„Třeba si to všechno vymyslela!“ mumlal si pro 
sebe starosta. „Kdo jakživ viděl tak velikého noč-
ního motýla?!“
„Kdo jaktěživ viděl motýla vynořit se z hlubin 
vesmíru?“ přidal se ke starostovi nesměle jeden z 
radních. 
„Nikdo!“ pravil další a pokusil se křečovitě usmát.
„A i kdyby!“ zahřímal starosta. „Jsme přece MĚS-
TO SPRAVEDLIVÝCH! Nám nic nehrozí!“
„Nehrozí…“ nechal se slyšet Nesmělý.
„Se ví, že ne…“ zachechtal se Křečovitý obzvláště 
křečovitě.
„Snad jedině, že se tady udusíme!“ prohlásila pev-
ně paní starostová a otevřela okno radnice, čímž 
vznikl průvan, který rozcuchal radním vlasy. Ani 
jeden z nich si toho nevšiml…

kapitola čtvrtá
Když dalšího večera hvězdář František zaostřil 
dalekohled na hvězdičku A631216 v souhvězdí 
Vlasy Bereniky, všiml si, že něco nehraje. Že je 
něco jinak než jindy. Chvilku nemohl přijít na to, 
co se změnilo, ale náhle takřka vykřikl úžasem.
Tam dole byla TMA!! V místech, kde každý večer 
zářila stovka lamp a reflektorů, aby nebylo vidět 
nebe, byla tma tmoucí! Úplná, dokonalá tma!

kapitola pátá
Ráno František vstal, oblékl si starý sváteční 
dlouhý kabát, aby zbytečně nebudil pohoršení, 
a vydal se po mnoha letech dolů k městečku.  
Procházel pravoúhlými uličkami mezi barevnými 
domky se zahrádkami plnými sádrových plame-
ňáků. Nepotkal živou duši. Tu a tam spatřil ote-
vřené dveře a všiml si větru, který si pohrával se 
spadaným listím, které toho dne nikdo neuklidil. 
Z dálky uslyšel pravidelný vrzavý zvuk. Vydal 
se tím směrem a po chvíli došel k opuštěnému 
parku. 
Na houpačce seděla asi metr a čtvrt vysoká hol-
čička. Když spatřila hvězdáře, seskočila a rozběh-
la se k němu. Těsně před ním se zastavila a se zá-
jmem pohlédla na jeho starý sváteční kabát. Pak 
udělala ještě jeden krok a chytila muže za ruku. 
„Sádroví plameňáci jsou nanic,“ bylo to jediné, co 
řekla, když stoupali vzhůru k hvězdárně. Vítr si 
hrál s jejími dlouhými blonďatými vlasy.

kapitola šestá
Už byla tma, když seděli u dalekohledu a popíjeli 
mátový čaj. 
„Vymyslel sis to, viď? S tím motýlem!“ 
Starý muž se usmál, ale neodpověděl. Možná 
nechtěl a možná nevěděl…
Hleděli spolu do plamene svíčky, a proto si ne-
mohli všimnout čehosi obrovského, co se mihlo 
za oknem hvězdárny a zmizelo kdesi ve tmě. 
Mocný pohyb křídel zvířil vzduch, který svíčku 
nadobro uhasil.
„Asi půjdeme spát,“ řekl hvězdář.
„Asi jo,“ připustila holčička. „Tak dobrou.“
„Dobrou,“ odvětil muž, pomalu si zvykající na 
absenci ticha…..
                                                         Ukahamba



Uč
itelé

 a já

My studenti je potkáváme každý den – na chod-
bách, v učebnách, v kabinetech či sborovně, nebo 
jen tak na ulici. Nelze se jim vyhnout, ačkoliv by-
chom si někdy přáli, aby nás neviděli, zejména pak 
při zkoušení, to nám hlavou koluje společná my-
šlenka: „Dneska si mě nesmí všimnout, dneska to 
vážně neumím.“ Někdy nám to vyjde, jindy prostě 
máme smůlu, kterou často stvrdíme umučeným 
výrazem a slovy: „No jasně, já to čekala.“ Jenže 
někdy jde ve škole o víc než jen o to zkoušení. 
Jak to mám s učiteli já? Hned od začátku bych 
si mohla stěžovat. Mohla bych napsat spoustu 
řádků o ponižování, ztrapňování, zesměšňová-
ní, o strachu z učitelů, o situacích, kterým každý 
školní den musím čelit a bojovat s nimi, o slzách, 
jež už tolikrát omývaly mé oči a tváře a jimž jsem 
se nedokázala ubránit, o nervozitě, která mi dělá 
věrnou společnici. Nedokážu odhadnout, zda by 
z toho nakonec byla jenom kratší povídka, nebo 
rozsáhlý román, ale při troše fantazie by z toho 
mohl být velice čtivý příběh ze života. K čemu by 
to ale bylo? Pomohlo by to někomu nebo něče-
mu? Stal by se zázrak, který by najednou odstranil 
všechny „problémy“? 
Já se ale chtěla zabývat těmi důležitějšími věcmi 
– tím krásným, co mě tady na této škole potkalo. 
Nemá cenu řešit stále to špatné, třeba si to někteří 
ti učitelé ani neuvědomují, že jejich chování někte-
ré z nás zraňuje, možná jim prostě nikdo neukázal 
tu správnou cestu, ten správný přístup, možná to 
jinak neumějí. Myšlenku, že by někomu chtěli cíle-
ně ublížit, si snad raději ani připouštět nebudu. 

Jak už jsem ale zmínila, chci se zabývat tím krás-
ným. Mezi členy pedagogického sboru je paní 
učitelka, a věřím, že není jenom jedna, ale že je 
jich víc, která je takovým mým andělem strážným. 
Vždycky si na mě udělá čas, aby mi řekla něco po-
zitivního, dodala mi odvahu a sílu jít dál. Vždycky 
mi poradí, pomůže, dokáže mi ukázat tu správnou 
cestu, kterou chci jít. Umí dát mým myšlenkám a 
snům smysl, najednou nemám problém vyslovit je 
nahlas. I když mám pocit, že jsem zase na dně, že 
už můj život nemá smysl, od ní odcházím s nadějí 
a – věřte mi nebo ne – i s úsměvem. 
Když svůj strach nedokážu už ovládat a postaví mě 
zase mimo hru, je to právě ona, která přijde jako 
první a řekne mi: „Neboj, ty to zvládneš, věřím 
ti, tak si taky věř!“ Možná má nějakou kouzelnou 
moc, každopádně to funguje. Svého strachu se sice 
nezbavím, ale najednou si začnu uvědomovat to 
světlo na konci tunelu – i ten malinký paprsek sta-
čí, abych mohla jít dál, abych se posunula dopředu, 
abych udělala další krok. 
Mohla by mě odsoudit za tu spoustu chyb, které 
jsem v životě už stihla udělat, mohla by se mi smát 
za zády kvůli mým problémům nebo o nich s kým-
koli dalším mluvit, ale jsem si jistá, že to neudělá. 
Vím, že nikdy nezklame moji důvěru. Vím, že to 
všechno vždycky zůstane jenom mezi námi. Ne, 
není to naivita, je to obrovská důvěra, která má 
nevyčíslitelnou cenu. 
Přála bych takového učitele – takového anděla 
v lidské podobě – poznat každému. Vím, že nás 
studentů, kteří se něčím trápí, je spousta. Stačí se 
jenom projít během přestávky po chodbě, rozhléd-
nout se a otevřít oči. Možná i oni mají problémy ve 
škole, jenom ještě nenašli ten správný kabinet. Tak 
hledejte, i na vás určitě nějaký učitel nebo učitelka 
čekají, aby vám mohli pomoci – tak, jako tato paní 
učitelka mně.
A co dodat na závěr? Možná malý vzkaz pro nejú-
žasnějšího člověka na naší škole:
Paní učitelko, moc Vám děkuji. Vím, že to je málo 
za to, co pro mě děláte, ale Vaše pomoc má pro mě 
obrovskou hodnotu, která nejde zapsat číslem ani 
slovem, nelze ani říci nahlas, lze to pouze cítit a 
prožít. Děkuji. 

Nakato Tumaini



Vybráno z pošty
Vybráno z pošty

Až dnes jsem objevila tento časopis, velice 
mě zaujal, je škoda, že se na naší školičce 
nezdržuji  často.
Jsem sice studentka VOŠ Litomyšl, ale stu-
duji speciální pedagogiku-dálkově a letos 
končím, tedy doufám. Velice se mi líbí 
studium na této škole, to jo, ale přeci je-
nom doma tři děti, zaměstnání a dojíždění 
do Litomyšle. Na jednu stranu se těším, že 
to skončí, na druhou stranu -smutno.  Na 
školu jsem šla s pocity, že nevím, jak to 
bude, ale vše předčilo mé očekávání. Jsme 
skvělá třída (D4.A) a opravdově si pomá-
háme, ale i přístup učitelů mě naprosto 
překvapil. Pomoc z jejich strany je velká 
a osobní přístup tomu jen napomáhá, z 
vyprávění kamarádek vím, že se to moc 
na vyšším stupni nenosí. Nějaký osobní 
kontakt se žákem, co to je? Sriktně daná 
pravidla atd. Je jasné, že každou minutu 
se člověk nemůže na žáka nasmívat, jak 
„měsíček na hnoji“ -  promiňte mi ten 
výraz, každý máme své dny, i učitel, ale 
v globálním pojetí je atmosféra na naší 
škole inspirující a vstřícná a tak by to mělo 
být. O něco podobného se snažím i na mé 
základní škole, kde pracuji jako asistent 
pedagoga v sedmém ročníku. Hrajeme 
divadlo a pouštíme se do nevšedních zá-
žitků, návštěva 7.A ve stacionáři pro men-
tálně postižené, zážitek pro obě strany, jak 
pro žáky, tak i pro klienty. Ztotožňuji se s 
názorem, že co do dětí vložíme, to se nám 
vrátí, nemusí se to vrátit hned, ale určitě to 
přijde.

Jenže je i pravda, že existuje mnoho peda-
gogů, kteří podle mne nejsou na svém mís-
tě, píše se mi to těžce, ale pár jich takových 
znám. V osobním životě jsou to většinou 
skvělí lidé, bohužel už jaksi nestačí rychlo
sti dnešního života, tvrdošíjně lpí na svých 
představách, že tak by to mělo být a tak to 
i bude. Neposlouchají názory žáků. A ti 
po několika pokusech buď zmlknou, nebo 
začnou „zlobit“. Mám pocit, že ve školách 
se opravdu málo poslouchá, teď nemys-
lím, že žák nevyplní můj daný požadavek, 
ale že neposloucháme jeden druhého, že 
se nedokážeme vcítit do toho druhého a 
to je škoda, protože tyhle děti vyrůstají 
ve virtuálním světě, kde je poslouchá ta 
figurka, která běhá po obrazovce, rodič je 
neposlouchá, protože nemá čas a je rád, že 
je doma klid. My pedagogové bychom si 
měli uvědomit, proč vlastně ve škole jsme, 
abychom natlačili do dětí informace, vůbec 
ne, ale proto, abychom ty děti naučili žít, 
a to se nám podaří jenom, když my peda-
gogové budeme poslouchat děti, co nám 
říkají, jak se cítí, co prožívají, ty děti musejí 
cítit, že nám o ně jde a pak bude komuni-
kace opravdu snadnější a děti budou více 
spokojenější, a když budou spokojenější 
děti, budou spokojenější učitelé, že by to 
byla cesta, kterou máme jít? Přeji všem, 
aby bylo více poslouchajících učitelů a více 
naslouchajících žáků. A přání pro časopis, 
ať dlouho vydrží a ať má mnoho čtenářů. S 
pozdravem Alena Vavříčková D4.A

ČTENÍ NA TENTO MĚSÍC



ČTENÍ NA TENTO MĚSÍC

MUŽ, KTERÝ 
SÁZEL STROMY

Mistrovská povídka z roku 1953 v překladu Jiřího Reynka a s ilustracemi Pavla Čecha. 
Stylově čistá a dějově jednoduchá povídka vypráví o prostém, osaměle žijícím pastýři ovcí 
ve vyprahlé a vylidněné Provenci, s nímž se autor v roce 1910 poprvé setkal a který tiše a 
bez nároků na vděk den co den sázel v okolních kopcích stromy. Onen pastýř totož usoudil, 
že kraj bez stromů hyne a rozhodl se situaci napravit. Poslední setkání autora s tímto člově-
kem se v roce 1933 odehrálo v zalesněných kopcích, kam se s vodou vrátil život a lidé.

„Mají-li se v povaze člověka projevit skutečně výjimečné vlast-
nosti, musíme mít štěstí dlouhá léta pozorovat, co ten člověk dělá. 
Není-li v jeho práci ani stopa po sobectví, je-li myšlenka, řídící 
jeho činnost, bezpříkladně ušlechtilá a je naprosto jasné, že nejen 
nehledal nikde odměnu, ale dokonce zanechal ve světě i viditelné 
stopy, ocitáme se – bez nebezpečí, že se zmýlíme – před člověkem 
výjimečného charakteru.“

DOPORUČUJEME všem, 

kteří mají chuť přemýšlet 

o smyslu toho, co v životě 

děláme...

https://www.youtube.com/watch?v=W2oOaA2aqZQ
                                   (film)



„O dvanácti

 měsíčkách“
(minioperka)

Na jaře loňského roku jsem se rozhodla nacvičit se druháky (HVS 
– hudební specializací) minioperku od Zděňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře: O dvanácti měsíčkách. Studenti si rozdělili role a započal 
nácvik zpěvů.  (V létě měl premiéru film „Tři bratři“, kde je tato 
minioperka uvedena. Stala se tak trhákem, aniž bychom to tušili.)

Školní rok se přehoupl, druháci 
povýšili na třeťáky, a naše přípravy 
dále pokračovaly... K hudebním 
specialistům se přidali i jejich spolu-
žáci ze specializace výtvarné. Pod 
vedením Šárky Večeřové připravují 
kostýmy, scénu a kulisy. Podzim se 
nesl v sestavení kapely a vytvoření 
aranží písní. Tímto se do projektu 
začlenili i studenti z ostatních roční-
ků. V současné době pracujeme na 
tvorbě scény. Minioperku bychom 
chtěli jít na jaře zahrát dětem do 
mateřských škol. Avšak i vy se na 
minioperku můžete těšit neb pohá-
dek není nikdy dost!

V hlavních rolích: Lucie Maiwaldová (S3.C), Mariana 
Adamczyková (S3.B), Gabriela Smejkalová (S3.B), Dušan 
Karmazín (S4.B), v dalších rolích: S3.B – Michaela Bran-
dová, Simona Naglová, Aneta Šparlinková, Barbora Vikto-
rínová,  S3.C – Nela Fuksová, Veronika Kynclová, Vendula 
Šplíchalová, Anna Veisová,  Petra Zavoralová (S4.B)
Kapela: Kateřina Hudíková (S3.A) – housle, Michaela Ma-
toušková (S2.C) – příčná flétna, Eva Rybková (S3.B) – klavír, 
Jan Filipi (S2.C) – kytara, Ondřej Filipi (S4.B) – buben a 
perkuse, Martin Rybka (V2.D) – klarinet
Výtvarníci: S3.B - Anna Stříteská, Anežka Faltusová, Vero-
nika Jakubcová, Julian Ondrůšek, Markéta Peňásová, Anna 
Strouhalová, Michaela Valachová, S3.C – Iveta Drahošová, 
Kateřina Kočí, Žaneta Prokopová, Marcela Vraspírová, Jaro-
slava Zavoralová.

Daniela Krčmářová, 9.3. 2015



ZATMĚNÍfotoreportáž

Zatmění Slunce je astronomický jev, který 
nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a 
Slunce, takže jej částečně nebo zcela za-
kryje. Taková situace může nastat jen, po-
kud je Měsíc v novu. V případě úplného 
zatmění dochází na zastíněné části Země 
k výraznému setmění a ochlazení, ko-
lem Měsíce zakrývajícího Slunce je vidět 
výrazná záře sluneční koróny, na obloze 
se objeví hvězdy i některé planety a jev 
mohou doprovázet také neobvyklé reakce 
zvířat. Tyto průvodní jevy v některých 
kulturách v minulosti vedly ke spojování 
události s náboženstvím a přisuzování 
mystických významů. V moderní době 
jsou však duchovní významy zatmění 
Slunce většinou odmítány v důsledku 
snadnosti pochopení jeho příčin.



PROCENTUÁLNÍ 

MÍRA ZATMĚNÍ

Zatmění značně ovlivňuje chování zvířat. Ale týká se to zatmění úplného, kdy obloha potemní a do-
konce se objeví jasnější hvězdy nebo některé planety. Příroda utichá. U lidí jsou pozorovány známky 
euforie, také dochází k utichnutí, úžasu. Při neznalosti jevu by mohla nastat panika. To je ale věcí spí-
še historickou. Na naší škole mělo naopak zatmění blahodárný účinek. Otevřely se normálně zavřené 
dveře, studenti a vyučující, dokonce i lidé z kanceláří chodili sem a tam, a nikdo nemyslel na zlé věci. 
Paní Vetešníková rozdávala studentům staré diskety z devadesátých let a všichni říkali „to je úžasné!“
                                                                                                                                                   Ukuhamba



Někdy je v tom fakt zmatek. „Pane učiteli“, „pane 
profesore“! Víte vůbec, kdo vás učí, a víme my, kdo 
vlastně jsme? Jak to tedy je? Jsem profesor, nebo 
učitel? Jistě chápete, že se mne tato problematika - 
stejně jako pana ředitele - osobně příliš nedotýká. 
Jeho oslovujete „pane řediteli“ a mně většina z vás 
říká „Matěji“.

Sleduji tuto situaci spíše s „vědeckým“ zájmem. Myslím si 
totiž, že má daleko hlubší rozměr, než si vůbec uvědomu-
jeme.  

Když jsem před mnoha lety nastoupil na tuto školu, 
studenti nás oslovovali „pane profesore, paní profesor-
ko“, a to bezvýhradně. Nepřišlo mi to zvláštní, protože 
na gymnáziu i na vysoké škole, kde jsem studoval, jsme 
jiné oslovení neznali a jiná varianta pro nás nepřicházela 
v úvahu. (Opravdový titul „profesor“ měl jen vedoucí 
katedry, a to ještě díky skutečnosti, že byl velmi aktivní v 
tehdejší KSČ).
Půjdeme-li hlouběji do minulosti, zkuste najít jediný 
starý film (mluvím o První republice), kde by na střední 
škole nebyli profesoři, ale učitelé... 

Na konci devadesátých let se najednou vše začalo měnit. 
Takřka každý absolvent vysoké školy si mohl před své 
jméno napsat titul. A šlo to dál, takže i absolventi „VO-
Šek“ dnes disponují titulem „DiS.“. Jako by každý potře-
boval pro oprávnění své existence nějaká ta písmenka 
před jménem. Současně s tím (zajímavá souvislost) se 
velmi sporadicky a nenápadně začala vést diskuse, jestli 
dosud běžné oslovení „profesore“ má na středních a 
vysokých školách oprávnění. Přesněji řečeno, jestli učitelé 
nezneužívají tohoto oslovení, protože jsou to přeci JEN 
OBYČEJNÍ učitelé. Tato formulace se mi zdá zásadní a 
souvisí s výše zmíněným tvrzením, že tato diskuse má 
hlubší rozměr. 
Pátral jsem po „zdroji“ změny, která zasáhla i naší školu. 
Nedalo příliš práce zjistit, že jistá kolegyně nutila studen-
ty, aby jí neříkali „paní profesorko“, ale „paní učitelko“, s 
odůvodněním – a teď jsme u toho – že ona je přeci „JEN 
OBYČEJNÁ UČITELKA“! A tak se toto oslovení postup-
ně ujalo. Nevím, co tím sledovala, ale stala se v tomto 
ohledu úspěšnou. 
O čem to všechno píšu? Hej, to je přeci docela jasné! Stu-
denti sice nemají příliš šanci sledovat tento trend, ale my, 
starší učitelé, ho vidíme zcela jasně! 

Jde o naprosto CÍLENÉ snižování významu učitele a 
učitelství. Absolutně nejde o oslovování. Je to zásadnější. 
Ptejme se, komu toto směřování prospívá! „Cui bono?“ 

Možná mou teorii označíte za „konspirační“, ale já jsem 
si skoro jistý. Ta souvislost totiž není náhodná. Souvislost 
s „tsunami vlnou titulů“, která nás zaplavila, a snižová-
ním významu „učitele“ se sama nabízí! Co tato společ-
nost preferuje??! Mou odpovědí je, že CO NEJJEDNO-
DUŠŠÍ ZÍSKÁNÍ VZDĚLÁNÍ, kde by učitel měl být 
postaven do role „co nejmenší překážky“, která – pokud 
možno správně – vyplní formulář o dosaženém vzdělání 
svých žáků… 

Absurdní? Velmi! Už se přeci objevily případy, kdy se dá 
vzdělání koupit! A O TO JDE! Co nejrychleji a bez pro-
blémů! A učitel – tedy ten, kterému jde opravdu o rozvoj 
svých žáků – je jasnou překážkou tomuto směřování… 
Čím bude bezmocnější, tím lépe a tím míň problémů s 
ním… Titul rovná se peníze – tak sem s ním! Nemám na 
to schopnosti? Ale mám peníze… Rozumíte mi??!

Chápu, že z pozice žáka je to výhodné. Z pozice budouc-
nosti této země mi to už tak výhodné nepřipadá. Pro-
tože „papír“ zůstane papírem a titul titulem. A pitomec 
s titulem jen titulovaným pitomcem. A čím zásadnější 
funkci bude v této zemi zastávat, tím hůř se povede nám 
všem…

Středoškolský profesor opravdu není titulovaným pro-
fesorem. Nicméně se velmi důrazně domnívám, že čím 
větší úctu budeme mít ke vzdělání a k těm, kterým o ně 
OPRAVDU jde, tím lépe pro nás všechny. Říkejte mi, 
prosím, dál Matěji, ale ne OBYČEJNÝ Matěji. Klidně 
učiteli, ale ne OBYČEJNÝ učiteli. A když někomu na 
střední škole řeknete „profesore“, věřte, že nic nepokazí-
te. Možná tím trošku pomůžete zastavit společenský pád 
profese, která je tak zásadní pro naši budoucnost. A taky 
pro vás, protože – nemýlím-li se – jste budoucí učitelé!
                                                                         M.Š.



Otázku, zda u nás ve škole učí 

UČITELÉ či PROFESOŘI, naše 

reportérka položila i některým…

PEDAGOGŮM....

Univerzitní je profesor, ale středoškolský 
je učitel. 
(Mgr. Marie Fryaufová)

Je důležitá úcta, nezáleží na oslovení. Je 
důležité mít autoritu a respekt. A nezá-
leží, jak je učitel oslovován, ale jestli do-
káže zaujmout a to jestli je dobrý učitel. 
(Mgr. Milan Motl)

Já volím oslovení učitel. Profesor je tako-
vé zažité, ale jak říkám- učitel 
(Mgr. Dana Urbánková ml.)

Učitel, profesoři nejsme. 
(Mgr. Jana Švecová)

Učitel, nejsme profesoři. 
(Mgr. Ondřej Kleiner)

Někomu vadí profesor. Já se jako profe-
sor necítím. Vadí mi, že se lidé k lidem 
chovají podle titulu. Titul neurčuje kvali-
tu člověka. 
(Mgr. Renata Stříteská)

Učitel je nedostatečně dnešní společností 
oceňován. Nemám vyhraněný názor, ale 
profesor dříve vymezoval autoritu. 
(Mgr. Jarmila Jašková)

Profesor je vysokoškolský titul. Je to jen 
česká tradice. My jsme zkrátka učitelé. 
(Mgr. Vendula Staňková)

Učitel 
(Mgr. Vladimír Vejrosta)

Je mi to jedno, nevyžaduji jeden typ 
oslovení. 
(PhDr. Soňa Sodomková)

Je to jedno, profesor je honosnější, a na to 
se necítím. 
(Mgr. Radka Voltrová)

Mně to je jedno, slyším i na paní 
vychovatelku. 
(Zuzana Lněničková)

Je mi to jedno. 
(Mgr. Monika Flídrová)

Učitel, necítím se jako profesor. Ale nevadí 
mi to. 
(Mgr. Valerie Škopová)

Na VŠ je profesor, tady učitel. 
(Mgr. Richard Müller)

Určitě učitel. Profesor je jen takový zvyk, a 
já mám z toho spíše špatný pocit. 
(Bc. Barbora Jánová)

... a STUDENTŮM...

Profesora nazývám profesorem a 
učitele učitelem. Nevidím důvod to 
dělat jinak… Určitě učitel. Nemají to 
vystudované… Učitel. Nemá titul… 
Učitel. Nejsme na VŠ… Učitel, pro-
tože nemají titul. Ale Mgr profesor… 
Profesorský titul tu nikdo nemá… 
Nikdo tu nemá profesorské vzdě-
lání… Určitě učitel, žáci jsou na to 
zvyklí už ze ZŠ… Učitel, aspoň si 
žáci nemusejí hlídat jejich vzdělání…
            (tyto odpovědi se neustále opakovaly)



VYHOVUJE VÁM SYSTÉM HODNOCENÍ NA TÉTO 
ŠKOLE?

VYHOVUJE VÁM SYSTÉM HODNOCENÍ NA TÉTO 
ŠKOLE?

Studenti POZITIVA

Každý učitel má své hod-
nocení. Jen by bylo dobré, 
aby učitel hodnotil žáky 
podle vědomostí a ne po-
dle sympatií. U pár učitelů 
jsem se s tím setkala.

Myslím si, že někteří 
učitelé nepoužívají stejný 
metr.

Chvíli trvá, než si na něj 
člověk zvykne, ale jinak 
mi vyhovuje.

Ano, ale u zkoušek by mi 
vyhovovalo být hodnocen 
A,B,C,D,E,F.

Ano, nutí mě to učit se!

Je to OK.

Ucházející…

Ano, protože řeším znám-
ky jen ve zkouškovém 
období

Studenti NEGATIVA

Známkování výchov – každý 
by měl být hodnocen po-
dle svých dispozic ne podle 
tabulek

Učitelé mají své oblíbence 

Zbytečné stresování zkouše-
ním („hlavní je, aby žák látku 
pochopil, ne ji odříkal jako 
říkanku, a klepal se z každé 
další hodiny, jestli nepůjde k 
tabuli“)

30let zastaralý způsob hodno-
cení, zkoušení

1 – 5 je strašně malá škála a 
ne každá známka odpovídá 
kvalitám žáka, přístup je málo 
individuální, proto není mož-
né, aby bylo hodnocení vždy 
spravedlivé, chybí mi hodno-
cení slovní – zdůvodnění 

každý učitel má své hodno-
cení

Každý učitel má jiné požadav-
ky v rámci jednoho předmětu
Omezit seminární práce a 
projekty – málokterý učitel je 
čte 
Zápočty jsou mnohdy nároč-
nější než klasifikované zápoč-
ty a zkoušky
Nespravedlivé hodnocení 
docházky

Hodnocení studentů je pro 
někoho alfou i omegou interak-
ce mezi učitelem a žákem. Pro 
obě strany může být ukazatelem 
pokroku ve vzdělávání, pro jiné 
stresorem, jdoucím mnohdy až 
za hranice „zdravého života“. Jak 
to vlastně s těmi známkami je? 
Jsou ukazatelem, bičem, moti-
vací či nezbytným zlem? Kaž-
dým rokem v období rozdávání 
vysvědčení jsme svědky útěků 
dětí z domovů, mnohdy i něčeho 
horšího. Je náš systém hodnoce-
ní objektivní? Opravdu vypovídá 
o tom, jak jsme schopni obstát 
ve své budoucí profesi, nebo jen 
„informuje“, jak jsme schopni se 
přizpůsobit požadavkům jed-
notlivých učitelů? Otázku, jestli 
vyhovuje či ne, jsme položili 
pedagogům i studentům. Tady 
jsou odpovědi:



Michaela Kotlárová
NE 
Hodnocení, které je jednosměrné a vychází pouze z pohledu pedagoga, neodráží sebereflexi hodnoceného. Student se tak snaží pouze 
odhadnout nároky vyučujícího a možnosti, jak nejsnadněji předmět bez úhony zvládnout. Takto nastavené hodnocení pouze reflektuje, jak 
je kdo schopný se naučit danou látku (často bez pochopení obsahu a přesahu – prostupnosti do jiných oborů). Vychází to také ze systému 
výuky, který by měl být více provázaný a řešen v projektech, na kterých by mohli pracovat společně i pedagogové jednotlivých oborů. Stu-
denti by měli být více vedeni k samostatné práci, vyhledávání a zpracovávání informací, pedagog by neměl být jen papoušek, odříkávající 
donekonečna stejné texty. Poté pouze hodnotí vlastně sám sebe. 
Protože učím předměty provázané s výtvarnou výchovou, nabízí se otázka, do jaké míry je vhodné vůbec takové předměty hodnotit a z 
jakého úhlu. Snažím se podněcovat v lidech tvůrčí potenciál (a je zase mojí sebereflexí, jak se mi to daří). Mým hlavním kritériem hodno-
cení je schopnost tvořit, přemýšlet, hledat a obhájit si vlastní cestu řešení a snaha… a ta snaha možná překryje i možné neúspěchy… 

Šárka Večeřová
Z pozice učitelky výtvarné výchovy říkám NE. Ale to nebude problém pouze této školy. Hodnocení ve výchovách je všeobecně obrovský 
problém. Já sama za sebe bych nehodnotila vůbec, pouze komentovala. Mezi hlavní cíle výtvarné výchovy patří sebeuvědomění, sebevy-
jádření, rozvoj sebevědomí atd. Jak hodnotit rozvoj osobnosti a tvůrčí práci v měřitelných hodnotách od známek, přes procenta a body? S 
velkými problémy. Proto se přikláním ke slovnímu hodnocení. 

Vladimír Vejrosta
Nevím, zda jsem hoden hodnotit systém hodnocení naší školy. Hodně mi ale záleží na tom, abych vyhověl přání své hodné kolegyně 
Kristýnky a tak usedám ke stolu a sepisuji tyto hodnotné myšlenky. Protože názorově zastávám spíše konzervativní hodnoty, shledávám 
současný systém hodnocení jako celkem optimální. Je to systém zažitý, náležitě prověřený a snad i přehledný. Asi chápu možné výhody 
rozsáhlejšího slovního hodnocení, jako větší cílenost na jednotlivé studenty či přesnější charakteristika jejich školního výkonu. Ale pokud 
by o něco takového měli například někteří rodiče zájem, mohou samozřejmě kontaktovat důvěryhodné vyučující, kteří jim patřičné hod-
nověrné informace rádi sdělí.

Radka Voltrová
Ano, známkování 1-5 mi vyhovuje.
Proč? Známky podle mě jasně ukazují, kdo se jak naučil na písemku nebo na
zkoušení. Využívám také znaménko mínus, čímž si rozšířím škálu hodnocení.
V hodinách se snažím žáky motivovat i slovním hodnocením.

Daniela Krčmářová
Ne. Avšak netýká se to naší školy, ale obecně školního systému, který je pro tuto dobu zastaralý. Domnívám se, že hodnotit známkami 
vědomosti (či schopnosti) vypovídá o daném člověku/studentovi velmi málo.
Je to velké riziko na celý život. Známka/hodnocení může člověka motivovat. Zpravidla to je však naopak. Student má o sobě zkreslené 
představy, kterým bohužel věří. Znám mnoho studentů, kteří si myslí, že neumí např. zpívat nebo malovat, protože jim to někdo (často na 
ZŠ) řekl. Výsledek je, že celý život nezpívají, nemalují, protože si myslí, že to neumí. To však není pravda a mnozí z nich na to za svůj život 
ani nepříjdou. 
Myslím si, že člověk by měl mít obecný přehled o světě, ale také si myslím, že by měl mít přehled o tom „KDO JE“. To známkování neu-
možňuje. Jaký je ale jiný klíč? Nevím.
Já se snažím kombinovat známky a slovní hodnocení. A hlavně se snažím, aby se studenti nebáli. Nebáli se projevovat a hledat „KDO 
JSOU“.

Věra Dvořáková
Hodnocení žáků – všechny jsou naše – jedničky
Hodnocení učitelů – fair play – cenzurováno

Vlasta Hřebcová
Názor na způsob hodnocení: Forma známkování na stupnici 1-5 má své klady i zápory. V prvé řadě je dobře čitelná, jednoznačná a 
srozumitelná všem i rodičům. Je tradičním způsobem hodnocení zvyklostí. Pro pedagoga je ovšem někdy velmi složité vtěsnat do této 
stupnice celou třídu tak, aby bylo hodnocení žáků objektivní a spravedlivé. Jinými slovy, není trojka jako trojka. Nepochopení způsobu 
hodnocení ze strany žáka může vést k napětí. Proto je velmi důležité doprovodit známkování slovním hodnocením a vysvětlením. Vhodné 
je také sebehodnocení žáka (učí se hodnotiti svůj výkon), event. vzájemná dohoda jak dál. Pedagog musí být při klasifikaci ostražitý, brát 
v úvahu i jiné okolnosti, např. to, že někdy může touha po pozitivním hodnocením (po jedničce) žáka vést k hledání „vedlejších cest“ 
pro dosažení ocenění. Na druhé straně by žák měl mít právo udělat chybu s vědomím toho, že chybovat je lidské, chybami se člověk učí. 
Šance na nápravu ho může dovést k větší zodpovědnosti, ke snaze nezklamat důvěru. Známkování se slovním hodnocením vnímám jako 
důležitý motivační nástroj, který jednoznačně může podporovat zájem žáků, studentů o učení a provokovat ke kvalitnějšímu výkonu. Jsem 
příznivcem pozitivního hodnocení a povzbuzování. Upřednostňuji známkování na VOŠ. Klasifikaci 1-3 + nevyhověl. Znalosti dostatečné 
(za 4) spíše řadím k pojmu nevyhovující.

Mgr. Jitka Klofandová
Ať už je systém hodnocení jakýkoli, je možné z něj udělat frašku, nebo traumatizující zážitek, a nebo pokus o objektivní posouzení znalostí 
a dovedností podle předem stanovených kritérií a pravidel. Je to v člověku, ne v předpisu.
Pro testování exaktních vědomostí je stupnice 1 – 5 přijatelná, tvůrčí činnost se do ní dá zaškatulkovat jen těžko. Naštěstí můžeme použít i 
hodnocení slovní. Na vysvědčení jej sice nenajdete, ale pro hloubavého studenta a moudrého pedagoga má nenahraditelný význam.

...a jak to 
vidí učitelé ?





Čistá, hutná muzika, inteligentní texty, dobří muzi-

kanti a příjemní kluci. Trošku reminiscence na starou 

dobrou Mňágu z Valmezu, podle mého názoru velmi 

povedený klip (viz odkaz), Ondra Filipi s bráchou 

a…. W.x.P.W.x.P.
Ondro, proč  W.x.P?

Tenhle název nám poradil jeden náš kamarád a 
zůstal nám až do teď. Abych pravdu řekl, mnoho-
krát jsme přemýšleli, že název změníme, ale zatím 
vždy chyběl poslední krok, uvidíme do budoucna. 

Jak dlouho hrajete? Kdo skládá muziku a kdo 
texty?

Hrajeme spolu sedmým rokem, ale první tři roky 
to bylo spíš jenom hraní ve zkušebně a koncerty 
ve stodole pro rodiče a 10 kamarádů. Koncertovat 
se nám daří tak poslední tři roky. Texty skládám já 
a hudbu převážně všichni. Buď někdo přinese ně-
jaký nápad nebo, a to je většinou, doma uděláme 
s bráchou nějaký základ a ve zkušebně se to poté 
dotváří nebo prostě když jen tak jamujeme.

Kdo jsou ostatní členové kapely?

Všichni jsme ze Sebranic a známe se v podstatě 
odmalička. Jsme tu: Pepa ( zpěv, basa ),  Kuba ( el. 
kytara ),  Johny ( el. kytara, zpěv ), Štěpán ( kláve-
sy, synth. ),  Zdenda 
( akustická kytara ) a já ( bicí, zpěv)

Co vaše dosavadní úspěchy?

Za naše největší úspěchy beru, že jsme si zahrá-
li na třech poměrně větších festivalech, a to na 
Jamrocku, Brněnském majálese a poličském Roc-
koupání. Také už jsme vydali jedno CD s názvem 
Podzim a momentálně jsme v polovině nahrávání 
druhého, které by mělo vyjít na podzim letošního 
roku.

Sny?

Samozřejmě na začátku to bylo jako asi u všech kapel - být slavní. Teď 
je to asi, abychom hlavně vydrželi spolu a stále nás to bavilo jako nyní, 
a uvidíme, kam dojdeme.

Inspirace? 

Pro mě je inspirací asi všechno okolo mě. Nejvíce asi příroda či prostě 
každodenní situace, které mě potkávají. Co se týče hudby, tak jsou to 
prostě kapely, co posloucháme. S klukama posloucháme vesměs to 
samé. 

Jak jste se dali dohromady?

V Sebranicích byl jeden kamarád, který nás všechny učil na nějaký ná-
stroj.  Když odešel, říkal jsem si, že by byla škoda toho nechat, a jelikož 
to bylo vždycky mým snem, založit kapelu, tak jsem tak obešel  kluky, o 
kterých jsem věděl, že na něco hrají a dali jsme to dohromady.

Kam míříte?

Popravdě těžko říct. Přál bych si, aby to bylo vysoko, ale přesný bod 
nemáme. Ta cesta nás velice baví a to si myslím, je to nejdůležitější.

Děkuju za rozhovor a ať se daří!                                           M.

https://www.youtube.com/watch?v=bHSyFRuKP7s



JARO!!!!JARO!!!!
fotoprocházka

foto Ukuphefumula

foťte a posílejte své příběhy!!



Nakato Tumaini

VLNA
Mořská vlna. Pořádná vlna, která je někdy krásná 
na pohled a až romantická a kouzelná, jindy však 
svojí ničivou silou bere vše, co potká, nevyhýbá 
se ničemu. Jednou mě houpe jako dítě v kolébce 
a k tomu zpívá tichou píseň, jak lehce omývá 
výběžky skal, pak zase jako mávnutím proutku 
bez upozornění změní svoji sílu a mrští vše, co 
se jí do cesty připlete, rovnou do spárů tvrdých 
kamenů. 
Najednou se všechno nezdá být idylicky růžové, 
kolébka se neubrání a vlně podlehne. Už nespím 
v košíku z proutí, kolébána malou slanou vlnkou 
ze strany na stranu, jdu ke dnu, topím se, klesám 
do hlubin podmořského světa. Nemůžu se na-
dechnout, voda se mi dostává všude. Všude, kam 
se jí zachce. Bojuju, ale co dál? Všude jen tma a 
voda. Tou slanou mořskou vodou tažena vzdou-
vajícími se vlnami ke stěnám holých skal.  
Cítím bolest. Už nemůžu dál vzdorovat té neko-
nečně velké rozloze plné vody. Jsem na konci své 
cesty? Najednou se ale něco mění.

Začínám stoupat vzhůru. Něčí ruka mě táhne na 
hladinu. Někdo mi hodil záchranný kruh, stačí 
se ho jen chytit a budu zachráněna… Mé oči zase 
spatřují sytě modrou hladinu moře s chomáčky 
pěny na hřebenech vln, tu blankytně modrou 
plochu posetou jiskřičkami perel, které se ve svitu 
slunce neuvěřitelně třpytí. Konečně. Opět vidím 
východ slunce, přeci jen je stále tady. Ještě před 
chvílí bylo slunce kdesi v nedohlednu a najednou 
mám pocit, že jeho teplé paprsky suší moji mok-
rou tvář se slanými kapkami mořské vody. 
Ta mořská vlna je můj život. Chvíli jsem nahoře 
doprovázena klidným tichým vánkem a exotic-
kou vůní tropických plodů, pak ale přijde změna. 
Ocitám se na druhé straně, v hlubinách roz-
bouřeného moře. Topím se, nejsem schopná se 
vynořit, ale i tak věřím. Věřím, že vždycky přijde 
ten záchranný kruh, že tady vždycky bude někdo, 
kdo mi podá nataženou ruku a pomůže mi vypla-
vat nahoru. 
Jsem si jistá, že i když budu na nejhlubším mož-
ném dně rozbouřeného moře, vždycky se objeví 
maják a na něm něčí ruka, která bude odhazovat 
záchranný kruh. Nenechá mě rozpustit se v moř-
skou pěnu tancující na vlnách, ale vytáhne mě 
na místo, kde bych se mohla zase z plných plic 
nadechnout a vzhlédnout vzhůru ke slunci a říci 
tiché: „Děkuji.“

KDYBY...
Děláme kroky do neznáma, každé vykročení je vstup 
do neznáma. Jednou uděláme krok vlevo, krok vpravo 
zase podruhé. A někdy jdeme jen přímo. Avšak každá 
cesta znamená záhadné, magické neznámo. Volíme si my 
sami, kam to vlastně vstoupíme. A pak, když se nám tam 
nelíbí, přijměme to a jděme dál.
Přeci to my sami, jako svobodní jedinci, jsme si vybrali! 
JSME svobodní? Budeme i zodpovědní za naše kroky? 
A neříkejme si, kdybych si zvolil jinak, kdybych učinil 
jinak… Mrzí mě to, ale zkrátka vám musím říct pravdu, 
pro některé možná tvrdou! 
Kdyby? KDYBY NENÍ… Každinká vteřinka, je jen jed-
nou, pak už je další vteřinka, a tyto vteřiny, se už nikdy 
nezopakují…A všichni to víme. Tak proč tolik z nás 
pořád používá to slovíčko KDYBY? 

Vždyť přeci nic neřeší! A proto, abychom byli šťastní, 
přestaňme používat KDYBY, ale zkusme se naučit přijí-
mat realitu, takovou, jaká je… A stačí si říct – „Je to tak, 
jak má.“
Změnit lze jen to, co bude následovat. A to bude NOVÁ 
PŘÍTOMNOST. A ta bude taková jaká má být..“ A víte 
proč? Protože prostě věci mají tendenci stávat se tak, jak 
„mají být“! Kdyby byly, jak být nemají, znamenalo by to, 
že bychom žili v protipohybu… 
A když budeme žít jak chceme, a budeme za vše zodpo-
vědní, a vše budeme chápat tak, že vše co jsme udělali, 
jsme prostě udělali, smysl se jednou objeví sám. Jen 
věřme, doufejme a nebojme se.
Už jen to, co v sobě cítíte, TO CO PROŽÍVÁTE, mění 
vaši přítomnost, v jinou přítomnost. Vykročte, a věřte, 
že to dopadne, tak jak má…  A nezapomínejte taky na 
to, kolik síly vám tohle všechno, co jste doposud prožili, 
dalo do vašich dalších krůčků. 
Soužití s časem a s našimi rozhodnutími, je nádherná 
schopnost. Žádné přemýšlení nad tím co by, kdyby! Jen 
přijetí! Přijetí je slovo ke štěstí! Přijetí -  to je harmonie 
duše…                                             

A.Q.



KAM, KDYŽ JE ČAS?
Pro obdivovatele umění tu mám pozvánku na výstavu, která se 
koná v regionálním muzeu v Litomyšli už od listopadu a její ko-
nec nastává až 6. dubna.  Jde o tvorbu Šárky Váchové. Vystaveny 
budou loutky ze známého večerníčku Chaloupka na vršku a její 
další tvorba.

A teď něco pro odvážlivce.
Vedle regionálního muzea, nebo 
spíše pod ním, nám vyrostla zvlášt-
ní budova. Malá, ale pro pár lidí 
dostačující, noclehárna. Veškeré in-
formace, které o ní mám, jsou právě 
od vás, studentů pedagogické školy. 
Takže vám je přetlumočím. Jedná 
se o výtvor mladého muže, rodáka 
z Lubné, který pod námi neznámou 
záminkou vytvořil tuto noclehár-
nu. Mně osobně se nápad líbí, jako 
student, který dojíždí a chce si zajít 
večer za trochou té zábavy a nic už 
mu v noci nejede domu, je to super 
příležitost, jak noc v Litomyšli pře-
čkat. 
Pokud budete mít chuť a čas, klíč-
ky od noclehárny jsou k dispozici 
přímo v muzeu a noc je zcela zdar-
ma. Můžete s sebou vzít třeba i pět 
kamarádů, na seně se bude spát 

Pokud někdo z vás organizuje nějakou společenskou, spor-
tovní, či jakoukoliv jinou akci a chtěli byste se o ní podělit 
a nalákat tak více zájemců, kontaktujte mě, a já vaší akci 
zveřejním.

Pro školní časopis Časoprostor vytvořila Petra Zavoralová (petrazav@email.cz)



Zajímavým příspěvkem do diskuze navozené 
anketní otázkou tohoto čísla může být „poněkud“ 
kontroverzní článek jistého pana P. B., externisty 
pedagogické fakulty na univerzitě T. Bati ve Zlíně. 
Ve svém internetovém zamyšlení odpovídá na velmi 
podobnou otázku jako učitelé naší školy, totiž: „Vy-
hovuje vám v současnosti nejpoužívanější způsob 
školního hodnocení – tj. známkování?“ 
Hodnocení a zlobocení

Hned zkraje přiznávám, že současná podoba 
hodnocení mi nejenže nevyhovuje, ale dokonce 
mi ani neštymuje, nevoní, nekonvenuje, nelahodí, 
zkrátka a dobře – nedělá dobře. Mnohem raději 
než se známkami 1 až 5 bych totiž ve svých hodi-
nách zacházel například s (jezdeckým) bičíkem 
nebo devítiocasou kočkou!! Jsem stoupencem 
poučnosti návratů do historie (HISTORIA – 
MAGISTRA VITAE! ), takže se mi velmi stýská 
po dobách, kdy zdaleka nejpoužívanější učební 
pomůckou nebyla ani kniha, ani interaktivní 
tabule, ani powerpointová prezentace, ale prostá a 
účinná RÁKOSKA. 
Vždyť si to srovnejme! Jaký výchovný dopad má 
nějaká ta usoplená pětka, kterou se my učitelé 
marně a naivně snažíme pohnout žáčka k učení? 
Jaký výstražný a nápravný efekt má to, když učitel 
zlomeným hlasem pronese hrozivě: „Máš to za 
pět!“   No, jen si to představte! – Není to groteskní 
situace? – „Máš za pět.“ …Tady si to krutopřís-
ně píšu do svého hrůzostrašného notýsku svou 
brutální propiskou… Není divu, že se žáčci šklebí, 
tlemí, potutelně chichotají, že se vám přímo 
vysmívají do očí!!  Srovnávejte – teď přijde trochu 
jiná představa: „Máš to za pět (minimálně)… 
RAN NA HOLOU, potvoro!“ No, ano, vidím to 
před sebou: hříšník či hříšnice se potí, odprošuje, 
žadoní a žebrá o milost, sype si popel na hlavu a 
slibuje věčné a okamžité polepšení! Tomu říkám 
efekt!! Jestli právě tohle není ono dnes v pedago-
gice tolik žádané a chtěné „efektivní učení“, pak 
už tedy nevím, co by jím mělo být! 
Historie vůbec poskytuje přehršel dobrých 
nápadů a příkladů toho, co počít se zatvrzelými 
hříšníky. Nestačí ti rákoska? 

Zkus to, milý učiteli, s palečnicí, skřipcem a špa-
nělskou botou! Démona lenosti, drzosti, zpupnosti, 
domýšlivosti i nespokojenosti ze žáčků vypudíš ma-
lým mučeníčkem (tvým potěšeníčkem) natotata!!
Nu, nechal jsem se trochu unést… ale skončeme již 
tu naši krátkou procházku po růžových sadech his-
torie, vždyť ve skutečnosti bychom jistě nepohrdli 
ani zcela soudobými umravňovacími prostředky 
– taserem, tonfou, boxerem...! I ty by měly, hádám, 
„jinší“ efekt než nějaká ta poznámka do třídnice 
nebo pátá pětka v žákovské knížce (kterou notabe-
ne na mnohých školách žáci ani nemají…)! 
A tak se ptám: Kdy konečně začnou učitelé faso-
vat revolvery?! Když je můžou mít příslušníci, co 
pomáhají a chrání, tak proč ne my, úctyhodní a 
úcty-potřební učitelé a profesoři!? Nejen na obranu, 
ale hlavně jako motivační prostředek! Jeden můj 
kolega (- bohužel již bývalý - učitel) razí takovou te-
orii, že každý vyučující (nebo alespoň každý třídní 
učitel) by měl mít právo jednou ročně jednoho 
vybraného studenta přímo ve třídě (a bez varování) 
exemplárně odprásknout. Uvědomujeme si vůbec, 
jak pozitivní účinek by to mělo na pracovní mo-
rálku?! Účinek efektivní i preventivní! To by byla 
disciplína, to by se to pracovalo!! To by byl pořáde-
ček! Každý by byl ve střehu, každý pohotově a vždy 
připraven! 
ANO, je to tak: dnešní hodnocení je zkrátka moc 
HODNÉ. Znáte přece svět a jistě mi dáte za pravdu 
– ne všichni kolem vás jsou „hodní“! Takže bych 
byl pro, aby se moderní pedagogika inspirovala 
těmito mými úvahami a vedle HODNOcení zavedla 
i ZLOBOcení, které by se aplikovalo především na 
ty „zlé“ a zlobivé žáčky a studenty.

Hned, jak na to seženu grant nebo nějaký evrop-
ský projekt, začnu sepisovat skripta. Počítám s 
velkým zájmem, takže prosím studenty, aby se do 
mých kurzů zlobocení (aneb metodiky práce se 
špatnými žáky) začali předběžně hlásit již nyní!
A jen tak mimochodem – nemyslete si, že jsem 
zcela zavrhl dnešní moderní způsoby pedagogic-
ké práce. Ne! Třeba SLOVNÍ HODNOCENÍ není 
vůbec k zahození! Já říkám ANO… 



… Pryč se suchopárnou řečí nudných a bezpohlavních čísel jedna až pět! ANO, přivítejme sílu jazyka plnokrevného a 
košatého! Místo „máš za jedna“ mohu přeci hodnotit: „Tvá práce je prostě rozkošná, ty sama jsi rozkošná!“; „Jsi poklad, 
jsi sen každého učitele, jsi splněné přání mých nocí bezesných…“; „V tobě dříme něco úžasného, geniálního a pedagogic-
ky dráždivého. Pojďme to spolu probudit!“ (a podobně). Platí to samozřejmě i pro opačné spektrum hodnotící stupnice. 
– Nehodnoťme již pouze „za pět“, ale mnohem účinněji a upřímněji: „Vole!/Krávo! Stojí to za h…o!“; nebo s použitím 
jemné (didakticky podnětné) ironie: „S takovým nadáním bys měl něco dělat! – Třeba mi vyleštit boty!“; nebo s použitím 
slov klasické literatury (poučně): „Tady je to samý debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček, akorát tady vzadu - pozor 
výjimka - tady sedí dva blbci vedle sebe!“  Nemusím snad ani dodávat, o kolik by podobné hodnocení zvýšilo motivaci 
studentů, nebo i jen zlepšilo jejich přesné ponětí o vlastních schopnostech!
                                                                                                                                                       Dr. Prokop Buben

Pár redakčních slov závěrem: Jak vidno, názory na hodnocení ve škole 
jsou různé. Z řečeného nám ovšem vyplývá jediné resumé: Nikdy, pro-
sím, neberte žádné známky a žádné pokusy o (z)hodnocení vaší ceny – 
ale ani sami sebe neberte – až tak smrtelně vážně!      H.V.

SOUDEK
Velmi nás potěšilo množství „účtenek“ vhozených do „komunikačního“ soudku. 
Jsou pro nás velmi důležité. Snažíme se ČASOPROSTOR nejen uvést do života naší 
školy, ale především chceme, aby MĚL SMYSL. Hodiny strávené u počítače bych si 
dovedl představit docela jinak. Ale fakt, že jsme někoho oslovili a že si dá „tu práci“ 
a napíše názor, reaguje, vysloví dotaz či přání, dává chuť pokračovat.
Některé „soudkové reakce“ opravdu potěšily. Mezi ně patří tato:

„DOKONALÁ PANÍ UČITELKA JE JAŠKOVÁ, PROSÍM ROZHOVOR! JE UPŘÍMNÁ, 
FÉROVÁ, MÁ ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI A JE VTIPNÁ!“   Rozhovor najdete v tomto čísle. A 
stojí zato! 

Účtenka: Když je změna týkající se kroužku, není 
na škodu dát to vědět například na nástěnku! Není 
to poprvé. (smutná čekající studentka)
Soudkova odpověď: Svatá pravda! Je to o komuni-
kaci. Přimlouvám se za marně čekající studenty!
Účtenka: Ahoj!
Soudkova odpověď: Ahoj!!
Účtenka: Učitelé z blízka.
Soudkova odpověď: Jestli je to míněno jako téma 
na některé z dalších čísel, tak dobrá práce! Beru! 
Napiš, kdo jsi, a máš u mě laskonku!
Účtenka: Nechápu přístup některých učitelů k 
žákům/výuce. Je smutné, že tu jsou nejen tací 
pedagogové, kteří dělají tak, aby za nimi byla je-
jich práce vidět, ale také spousta těch, kteří se jen 
vezou a „nehnou prstem“. (viz …)

Soudkova odpověď: Co s tím? To je nad mé 
možnosti… Tak jsem pouze vymazal jméno, 
protože se mi nezdá korektní někoho jmeno-
vat bez možnosti jeho obhajoby, a pak bych 
trošku oponoval tvrzení, že je „SPOUSTA 
těch, kteří se jen vezou…“ Dám svůj krk, 
tedy spíš špunt na to, že drtivá většina učite-
lů bere svou práci vážně a odpovědně! Teda 
jako fakt! A víš ty co? Zkus to znovu a klidně 
jmenuj, ale podepiš se. Pak se do toho může-
me spolu pustit, ju?! 
Účtenka: Cach voní po fialkách!
Soudkova odpověď: Chudák… Já voním po 
pivu a to je nářez!!! 
Účtenka: Když jsem šla na tuto školu, myslela 
jsem si, že se zde taky jezdí do zahraničí na 
výměnné pobyty, zájezdy…



Překvapilo mě, že se zde nic takového nepořádá. Určitě by to spousta žáků ocenila“
Soudkova odpověď: Umíš zpívat? Přihlas se do Kosu a JEĎ! A nebo zajdi do kabinetu 
jazykářů a poptej se! A NEBO!!! Najdi nějakou možnost, napiš nám a my už to zařídí-
me! Umíme toho hodně, my Soudkové!!
Účtenka: „Stmelení kolektivu“, „odměna za celý rok“, „odpočinek a pobavení se“… 
Proč jste zrušili školní výlet? To je jako zrušení prázdnin!...
Soudkova odpověď: Hodně volna – zvaného „ředitelské volno“, hodně různých akcí, 
hodně prázdnin a taky hodně studentů, kteří se na poslední chvíli „omluví“ a pak to 
za ně musejí platit spolužáci, což se jim nelíbí… To mi řekla paní zástupkyně Líšková. 
Chápeš??! 
Účtenka: Jeden z učitelů nás učil, že nejkrásnější na světě je Sněhurka. Já si myslím, že 
jsem to já. Co s tím?
Soudkova odpověď: Příště do mě strč svou fotku a já ti řeknu. Ale po pravdě – budeš 
to mít těžký! 
Účtenka: Dobrý den! Tři čtvrtě školy je nemocná a myslím, že k tomu přispívá i školní 
prostředí. Všichni jsme zmrzlí! To, že profukuje vítr okny, se dá pochopit. Je to stará 
budova, ale moc prosíme, jestli by se nemohlo trochu více topit! Díky!
Soudkova odpověď: No to je tak: naše budova je opravdu historického charakteru. 
Nejsme panelák a tím pádem jsou jiné teploty v různých místnostech. Onehdy jsem 
mrznul ve vestibulu, zatímco lidé se sborovny chodili okolo mě celí rudí a propoce-
ní. Taky by prý pomohlo, kdyby studenti nekroutili těma čudlíkama na radiátorech. 
Jednak je to zakázaný a jednak stejně zbytečný. Jen se to prý celý rozhodí! A kdyby 
to nefungovalo, zajděte za panem školníkem a poproste ho, aby s tím něco udělal. A 
kdyby to neuměl, nárokujte si horký čaje zdarma! A ještě jedna věc: je tady jaro! A až 
budete sedět u maturit na „třináctce“, budete ještě rádi, že tam máte větrák!!!
Účtenka: Realizační tým je skvělý!
Soudkova odpověď: Vyřídím… A co já???!
Účtenka: Vztahy mezi učiteli a žáky jsou podle mě velmi dobré. Zajímal by mě názor 
učitelů na žáky…
Soudkova odpověď: Hele, mohl bych mezi pedagogy uspořádat anketu, ale vzhledem 
k tomu, že s nimi často mluvím, můžu odpovědět sám! Studenti naší školy jsou skvělí! 
A to myslím vážně. Je to částečně dáno zaměřením, které tu studují, částečně tím, že 
jsme výběrová škola a v neposlední řadě atmosférou školy, kterou se učitelé, spolu s 
vedením, snaží vytvářet. A řeknu ti – to není nic jednoduchého!....
Účtenka: Krásná práce!
Soudkova odpověď: …a krásný Soudek!... Chápu a díky!
Účtenka: Když se budu učit, budu tady moct učit?
Soudkova odpověď: Záleží na tom, co se chceš učit. Ale to bys nevěřil/a, kolik tady učí 
našich bývalých žáků! A na jakých postech!! Dej se do toho! Doporučuju začít něja-
kým předmětem z rozvrhu hodin!
Účtenka: Je mi 15 a zamilovala jsem se do učitele!
Soudkova odpověď: Počkej deset let, a jestli do té doby neumře, zkus mu to říct! 
Účtenka: Pan ředitel je fešák!
Soudkova odpověď: Souhlasím. Jsem za to placený!
Účtenka: Zajímal by mě životní styl paní Šimkové. Jak to dělá, že je tak krásná?
Soudkova odpověď:  Tak! Tato otázka nás inspirovala ke zvolení tématu příštího čísla. 
Vyjde v květnu a to samo o sobě je výzva. Budeme bádat nad otázkou KRÁSY a NE-
KRÁSY. „Byl pozdní večer, první máj...“ - znáš to! Takže odpověď v květnu!!! Těš se!



ROZHOVOR ROZHOVOR
„Dokonalá paní učitelka je 
Jašková, prosím rozhovor! Je 
upřímná, férová, má životní 
zkušenosti a je vtipná!“

Léčitelka
Jarmilo, tvoji studenti tě považují za vtipnou. S tím nelze nesouhlasit, jen tvůj humor mi často přijde trošku 
drsný. Hodně ze života, který – jak říkal můj profesor fyziky Pavel Franta – není peříčko. Souhlasíš s ním?

Souhlasím. Život v žádným případě není peříčko. Je těžkej.

Myslíš, že se to zhoršuje? Čeká nás horší a horší život?

No, nevím, co nás čeká, ale kdybych to měla brát podle toho, co si myslím, tak individuálně může být život i 
lepším, ale globálně se obávám, že bude co do techniky, náročnosti na požadavky na zaměstnance spíš těžší. 
Taky hodně záleží na našem vnímání. Na zdraví, jak se nám daří v osobním životě.

Kdy padlo rozhodnutí, že se staneš učitelkou?

Nevím, jestli rozhodnutí, ale byla jsem neoblíbené dítě naší paní učitelky na prvním stupni. Její chování dnes 
můžu hodnotit jako „šikanující“ a v podstatě tehdy jsem se asi rozhodla, že bych to chtěla všechno jináč. 
Myslím si, že tam je začátek určitýho směřování. 

Měla jsi pocit, že to chceš změnit…

Ano. Prostě jsem cítila, že jsem z takové rodiny bez rodičů, u babičky a u dědečka, byli jsme na tom finanč-
ně mizerně a to všechno mi dávala ta učitelka sežrat. Ale když to dělá tvoje autorita – a učitel autorita je – k 
tomu jsem byla vychovaná, tak mě to dost bolelo. A tak jsem si v duchu říkala, že bych to ráda ukázala právě 
těm dětem, který to nemůžou změnit, nebo lidem obecně, že to jde jinak a říkat jim, že jsou jiný hodnoty, 
než peníze, dobrý postavení rodičů, nebo jestli máš, nebo nemáš tatínka… Dnes se na to tolik nekouká, ale 
tenkrát ano, jestli máš tátu, nebo ne… A kdo je tvoje máma… 

Mnoho studentů má pocit, a dávají to jasně najevo, že se ti to daří…

Nevím, jestli se mi to daří, to musejí posoudit jiní. 

Měnila bys?



Myslíš povolání?

Ano.

Ne. Já jsem mezi studenty ráda. Nemám chuť, ani tendenci měnit. Pokud nebudu nucena nějakými okolnost-
mi… Zákonem třeba…

Jaká vlastnost ti pomáhá při setkání se studenty?

Vlastnost??! Snažím se jim přiblížit. Ale nevím, jestli je to vlastnost. 

Empatie?

Myslím, že empatická jsem. Nevím, jestli mně to pomáhá. Ona ti taky může nepomáhat.  Jsou věci, který si 
bereš hodně k srdci a pak to řešíš doma v noci… Možná mi to někdy otevírá cestu, ale vyloženě „pomáhá“ asi 
ne, úplně… No… 

Jaký jsi byla „žák“? 

Já jsem byla vzorný žák! Já jsem byla vycepované dítě. Babička mi vždycky říkala „Ne abys přinesla špatnou 
známku! To by ti děda dal!“  Žádný absence, průšvihy, důtky… Jedničky, dvojky, výjimečně trojka… 

Čeho si ceníš u studentů?

Především poctivosti, dobroty... To, jestli je ten student chytrej a samostatnej, není pro mě zase až tak důleži-
tý, jako když je poctivej a pracovitej. A nelže. Nevymlouvá se. To mi přijde daleko cennější. Je to vidět třeba 
na zkoušce. Jeho vědomosti nejsou „super“, jsou třeba na hranici průměru, ale vím, co se na ně nadřel.

Štve tě něco na studentech? 

Já bych řekla jednu věc. Já jsem s žákem základní, ani střední, ani vyšší školy nikdy neměla žádnej problém. 
Neštve. 

A na škole?

Někdy trošku napjatá atmosféra a neupřímnost mezi kolegy. 

Máš pedagogický vzor?

Mám. V šestý třídě jsem měla paní učitelku matematiky Havlíkovou. Ta se mi jevila jako sluníčko, protože 
ačkoliv učila pro mě nepopulární předmět, byla velice spravedlivá, příjemná a prostě všechny ty pedagogický, 
dobrý věci, jsem v ní viděla. 

Lituješ něčeho, co se týká tvé profese?

No jsou některý věci, který bych už dnes neudělala. Dala jsem třeba za celou dobu dvě poznámky dětem na 
základce. A za tu jednu byl kluk bit. Tak to ne… Každej uděláme něco špatně. A jestli něčeho konkrétního 
lituju… (dlouhé mlčení) Ne. Jsou drobnosti, ale ničeho závažnýho ne.  

Dokáže tě tvá práce rozčílit?

Určitě! Dokáže mě rozčílit, když musím dělat něco, do čeho se mi nechce nebo když mi studenti napíšou do 
písemky ptákovinu a teď vidím, že se to objevuje několikrát… Ne, že bych vyváděla, křičela, nadávala. Prostě 
to chci vysvětlit. Ale vyloženě naštvanou mě nikdo asi neviděl. 



Jak se dostáváš zpět do pohody?

Všichni, kdo mě znají, tak vědí, že mám zahradu a psa. Takže čokl, vycházka a rejč. 

Jak jsi spokojená na této škole?

Jo, já jsem. Až na ty drobnosti, které jsem zmiňovala, jsem. Mně se líbí ta věková skupina, líbí se mi i práce a 
líbí se mi i předměty, který učím. 

Změnila bys zde něco?

No, není to oblast, o které bych nějak přemejšlela. Všude chleba o dvou kůrkách, takže asi ne.

Hodně lidí je vzhledem k současnému světu skeptických. Jak ho vnímáš?

Já sama jsem osobně dost velikánskej skeptik, takže všichni ostatní mi přijdou, že jsou na tom líp, než já. Ale 
jestli máš tenhle pocit, tak já se jim nedivím. Oni totiž nemají moc velkou perspektivu úspěšnosti sehnání 
práce, bydlení, oni setrvávají u rodičů, ať chtějí nebo nechtějí, a to si postupně uvědomují a to k určité skepsi 
vede. Navíc pedagogická práce, třeba asistenti, jsou velmi nedoceněni. Jsou málo placeni. 

Každý jsme si prošli různými životními peripetiemi. Každý „léčitel“ v sobě nese údajně „syndrom poranění“. 
Nejde snad o to být konkrétní, ale prošla jsi něčím podobným?

Jestli někdy najdu sílu a sepíšu knížku o svým životě, tak to bude román na pokračování a vesměs dost 
negativní. Když se ti stane něco špatnýho, tak máš dvě možnosti, zjednodušeně řečeno. Buď to špatný něko-
mu nandáš – a jedno komu, nebo si řekneš „tak takhle ne a já to musím otočit“. A já jsem se vždycky snažila 
to otočit… Těch věcí, které v mým životě otáčím, je hodně. Jsou věci, o kterých dodneška nemůžu mluvit a 
nikomu jsem je ještě neřekla. Domnívám se, že vlastní zkušenost může být hybnou silou, motivací… Často se 
mi studenti svěřují… 

Studenti tě vnímají jako férového člověka. Jak si to vysvětluješ?

To mě velice potěšilo, ale nevysvětluju si to nijak, protože jsem to do této chvíle nevěděla. Ale potěšilo mě to a 
klidně ti odpovím. Já jsem totiž tak byla vychovávaná. Mě tak vychovali. Babička s dědou. K férovému jedná-
ní. A já dodneška neumím reagovat na podraz! Nejsem na to zvyklá, nejsem na to připravená. 
Já si myslím, že tohle je ale jediná cesta. Nepočítat s podrazama a podrazákama…
A to je to, co mi, možná, v tomhle světě chybí. 

Jak by ses cítila jako studentka této školy?

Záleží na tom, kdo by mě učil. (smích)

Chceš jmenovat?

Myslíš jednotlivě? Ne, tak všude je něco, co tě baví a co ne. Já jsem na této škole studovala.

Cože?

Jasně. Mám po gymnáziu takzvané „SAG“ – studium absolventů gymnázií, bylo to krásné studium, krásnej 
rok – měli jsme to jen na rok – i přes to, že mě učil pan profesor Rosa, kterej byl všeobecně považovanej za 
postrach.



I když jsem u něj měla jedničku, takže žádnej problém. Bylo to moc hezký… Zdrhali jsme na autobus a tak 
různě… bylo to bezvadný. 

A kdybys tu byla dnes?

Určitě by mě to bavilo. Je tu hodně dobrých předmětů. 

Máš nějaké přání do budoucna, které se týká naší školy?

Mám. Jednak bych chtěla, abych zůstala v srdcích studentů v dobrém světle a aby tu zůstali ti hodní a sluš-
ní studenti, kteří tu dnes jsou a aby atmosféra školy zůstala taková rodinná. Abychom se nenechali strh-
nout tím fičícím světem okolo a abychom zůstali tím ostrovem klidu. Já vždycky svým studentům říkám 
„pamatujte si, tady třeba máte průšvih, ale my vám vždycky nějak pomůžeme. Nezajímá nás jenom, proč 
jste nesplnili body, ale taky proč to nešlo. A my vás tady chráníme, a než vyletíte do toho světa, tak si toho 
važte a seďte tady, dokud můžete. A podstatný je, že studenti atmosféru školy tvoří taky.  Před třemi roky 
tady byl inspektor a ptal se mě, co tady důležitýho řeším, a já jsem mu řekla, že máme hodný děti. A on mi 
odpověděl, že jsem třetí učitel, který tvrdí, že „máme hodný děti“! A tak se mi ta věta líbí a myslím, že tak 
by to mělo zůstat.  To bych přála škole.

Měl jsem chuť jí obejmout, ale neodvážil jsem se… Tak třeba příště!
                                                                                                                            

Matěj Šefrna

...máme „hodný děti“...



Co nového?
Na naší škole započal kurz „Chůva“. Samo slovo může vyvo-
lávat různé představy, tak abych si udělal představu, poprosil 
jsem budoucí „chůvu“ Lucku Kroupovou o schůzku o velké 
přestávce a položil jí několik otázek. Lucka je studentkou VOŠ, 
oboru Pedagogika volného času.

Lucko, chůva, to je něco jako služka?

Ne to není služka! Budeme se starat o děti a my, jako 
studentky Vyšší odborné školy, jsme dostaly jedineč-
nou příležitost, jak si rozšířit kvalifikaci. Já studuji obor 
„Pedagogika volného času“, což je obor vhodný pro práci 
s dětmi nad šest let. A díky tomuto kurzu budu moct 
pracovat i s předškolními dětmi. Je to skvělá příležitost 
za dobrou částku pro naše studentky.

Co si mám představit pod pojmem „chůva“?

Díky tomuto kurzu budeme moci získat živnostenský list 
a hlídat jednotlivé děti nebo menší skupinu dětí doma, 
nebo v rodinných centrech, nebo i možná v některých 
vybraných školkách. 

Takže ti budu moci svěřit své mimino?

Jistě! Učíme se přebalovat, starat se o nemocné děti s 
běžnými nemocemi, jako je chřipka a podobně. Takže 
určitě! Pokud budeš chtít, tak já ti ho ohlídám!  
 
Překvapilo tě během kurzu něco?

Překvapili mě účastníci kurzu, protože s námi chodí do-
spělé paní i starší ženy, a i tak máme dobrý kolektiv. Ti, 
kteří nás připravují na závěrečnou zkoušku, jsou velmi 
milí a přívětiví.. 

Myslíš, že se ti „chůva“ bude hodit coby budoucí matce?

Určitě.

Třeba jak?

Třeba léčení, nebo první pomoc…

Tak ať zrovna tyto „dovednosti“ musíš v životě využívat 
co nejmíň! Děkuji.



Tam někde dole ve sklepě to někdy voní, někdy nevoní a 
někdy i hůř, ale každopádně je tam spousta zajímavých věcí. 
Jako chlapa mě upoutala naprosto luxusní auta, a tak jsem se 
začal pídit a ptát, co to bude. A koho jiného se zeptat než krá-
lovny POPu, Dáši Kroulíkové, která „podsvětím“ naší školy 
vládne. 

Co to je?!!

„Mateřská škola Vertex bude slavit padesát let od otevření. A naše škola byla požádána, abychom pro ni vyrobili pozvánky, plakáty a abychom jim pomoh-li při organizaci slavností. Pravidelně studenti na praxích pomáhají realizovat akademie a podobně. Letos jsme se zaměřili právě na toto výročí, jehož té-matem je Večerníček. Vyrobili jsme pro děti v před-mětu „Rozvoj pracovních dovedností“ auta a paní učitelky s nimi nacvičí program. My se pak budeme ještě podílet na různých soutěžích a organizaci celé akce.“

Auta jsou opravdu báječná a jejich jediným problémem je, že 
se nedají umývat, protože jsou papírová. A to se mi na nich 
právě líbí!!! 

AUTA

Oslavy 110 let od založení 
Pedagogické školy

Podmínky účasti:
Oslav se může zúčastnit každý absolvent či příznivec školy, který zašle vyplněnou přihlášku – návratku.
Prezentace se bude konat v budově pedagogické školy (Komenského nám. 22) 
2. 10. 2015 od 9 do 19 hodin. Účastníci obdrží předem objednané stravenky, poukaz na ubytování, vstupenky a almanach.

Nabídka pro účastníky:
Stravování:
Protože v Litomyšli je omezená kapacita stravovacích zařízení, nabízíme účastníkům v pátek oběd (80 Kč), večeři (75 Kč) a v sobotu snídani 
(45 Kč). Strava se bude podávat ve školní jídelně (DM, Strakovská 1071).
Ubytování:
Nabízíme zajištění ubytování v domovech mládeže I., II. ve dvou nebo třílůžkových pokojích se sociálním zařízením (v ceně 100 Kč/lůžko). 
Rezervace budeme provádět v pořadí došlých objednávek do naplnění kapacity, o zarezervování ubytování Vám podáme zprávu.

Společenský večer:
Místem pro Vaše setkání a příjemné posezení by mohl být společenský večer, který se bude konat v sále Smetanova domu v Litomyšli. 
Vstupenka v ceně 150 Kč.
Pokud máte požadavky na místa celé skupiny, napište je prosím do přihlášky.
Vstupenky obdržíte při prezentaci.

Těšíme se na Vaši účast.



POHÁDKOVÉ PARDUBICE

Jako každým rokem, tak i letos



PŘIZNÁM SE, ŽE JÁ TO 

JINAK NEUMÍM!

Milá truhlo na dotazy a připomínky časopisu Časoprostor!

V minulém čísle byla hlavním tématem bezpečnost: Ano, klidně se budu 10x za den 
prokazovat kartičkou nebo průkazem. Ale proč se, proboha, od 7.10 do 7.30 zamyká 
škola??! Stejně tam paní vrátná je, stojí u dveří a dívá se, no spíš někdy až vysmívá nám, 
studentům, kteří tam stojíme. Je to nepříjemné. Nemůžu za to, že mi autobus přijíždí v 
7.10.
Je to docela paradox. Do školy chodit musím, ale vlastně se tam normálně nedostanu. 
Dříve se do školy chodilo i oknem, aby se tam člověk dostal. Když jsem to někde říka-
la, nechtěli mi ani věřit, že to může být pravda! Lézt do školy oknem, protože dveřmi 
nás nepustí. Obvykle oknem žáci ze školy utíkají! Proč je tedy škola těch dvacet minut 

Odpověď ČASOPROSTORU:

Tento dotaz jsme postoupili panu řediteli, který jej přečetl na studentské radě a hned 
také - s razancí sobě vlastní - reagoval. V podstatě připustil, že je to velmi nepříjemné 
rozhodnutí, a vysvětlil, že je zacílené na studenty, kteří chodí pozdě na první hodinu. 
Vzhledem k faktu, že mnozí učitelé tolerují deseti i více minutové pozdní příchody, 
přistoupilo vedení školy k tomuto řešení. 
Pan ředitel chápe, že oněch dvacet minut je nepopulární pro ty, kteří přijíždějí dříve 
na druhou hodinu, nicméně jiné řešení vedení školy nenašlo. Vyjádřil to slovy 
„přiznám se, že já to jinak neumím…“ a vyzval přítomné studenty, aby se pokusili 
najít jiné řešení. Nikdo řešení nenašel…

Tento příběh je krásným příkladem smyslu ČASOPROSTORU. 

Vyslovit problém a hledat společně jeho řešení. Někdy se najde a 

někdy také ne. Takový už je život. Děkujeme za dotaz!


