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Když začíná škola...
Daniela Hejzlarová,
6. ročník
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aneb bývalý šéfredaktor se vrací
• Hry bez hranic na
Slovensku
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roli s Učitelem
• Autorita učitele
a úloha rodičů

Relaxpark v Malé Úpě
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Když uslyšíš škola volá,

Tak na to už radši nemysli,

očekává se, že zvoláš hurá.

nebo budou učitelé rodičům posílat
dopisy!

Už žádný lenošení a spaní,
ale rýsování a psaní.

Příběhy

Reportáže

Už žádný hry a žádná pláž,
ukaž co v hlavě ještě ze školy máš.
A co ručník, brýle a míč?
Tak to už je dávno pryč!!!!

Tak to se radši uč.
A občas si něco puč.
Neboj se, to zvládneme,
hlavně ať nepropadneme.
Tak ať ujdem další kus,
vždyť jsme Trivium plus!
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Super zážitek z prázdnin
Žaneta Kárníková, 7. ročník

před 4-5 lety na naši největší horu

Není to boží?

„Málem mi
zaskočilo při
nahlédnutí do
ceníku, ale
naštěstí mám
svoji hodnou

Málem mi zaskočilo při nahlédnutí
do ceníku, ale naštěstí mám svoji
hodnou maminku, která nám to
zaplatila. Řeknu vám, byla to jízda.
Nahoru vás vytáhne lano, ale pak
už tam žádné lano není. Mám
z toho zážitek na celý zbytek
mého života. Zakoupením
Relaxpasu dostanete 3 nebo 4
hodiny zábavy s 5 jízdami na
bobové dráze, návštěvou Monkey
parku a Obřího Flye - tedy
přejezdu nad celým parkovištěm
a jezerem v areálu.
Monkey park je velká plocha, na
které jsou umístěny lanové
atrakce. Průvodce nám řekl, že je
to zhruba na třičtvrtě hodiny, ale
my to zvládli za půl. Dostanete
odbornou instruktáž od
instruktora, který vám bude
pomáhat i během absolvování
dráhy. Na obřím Flyi je to stejné,
jako na Monkey parku, zaháknete
obě karabiny a potom i velkou
karabinu a už to frčí.

maminku,
která nám to
zaplatila.
„Něk dy se

Řeknu vám,

doleva, to je ale překvapení, stála
tam obří bobová dráha, vedle
trampolín a skluzavek!

tancovalo přímo

na návsi a t anec

se č asto protáhl

až do r ána.“

byla to
jízda.“

Tenhle výlet vám doopravdy
doporučuji.

Poslední den prázdnin byl ten
nejlepší poslední den prázdnin, jaký
jsem kdy zažila.
Mamka nám řekla, že vyrazíme na
tajný výlet, z čehož jsme nebyli
dvakrát nadšení, poněvadž nám to
takhle říká vždycky a my jsme
potom velice naštvaní, protože
nám to nechce říct. Ani po
úmorném naléhání nám to neřekla,
a tak jsme přestali mořit a místo
toho jsme si na zadním sedadle
auta povídali o tom, že je to nefér.
Míjeli jsme vesnici za vesnicí a
najednou mi to tu začalo být
povědomé. No jasně, tudy jsme jeli
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Sněžku. A pak mi to
docvaklo. Zeptala jsem
se maminky, zdali
nejedeme na Sněžku.
Myslela jsem, že jsem na
to kápla, ale chyba lávky,
maminka mě vrátila
zpátky na zem svým NE.
Nasadila jsem nenávistný
pohled, ale stejně mi to
neřekla.
Dorazili jsme na
parkoviště a přímo nad
hlavou mi profrčel pán
navlečený jako horolezec
na umělé stěně. Kouknu
doprava, nic, kouknu
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Můj školní den
Filip Smola, 8. ročník
Začíná to už v šest hodin ráno,
když vám začne nemilosrdně pípat
budík, ale za dvě minuty spíte dál,
dokud vás mamka nevzbudí s tím,
že nestihnete autobus. A pak to
odsýpá jako hodinky. Převléknout,
umýt obličej, nasnídat se a vyčistit
zuby a najít tašku do školy, kterou
jsem od včerejšího
odpoledne, když jsem přišel
ze školy, do teďka neviděl,
ale kvůli nedostatku času se
snídaně odbyde cestou na
autobus a vyčištění zubů se
nějak oželí (jako každé
ráno).
Přijedu do školy a hned
první hodinu dostanu pětku
za nesplnění domácího
úkolu, a pak přijde test z
dějepisu, ze kterého dostanu
čtverku. O přestávce jako by
se nic nedělo a dělám bordel
na chodbě s ostatními žáky, kteří
se mi velmi podobají. O další
hodině se nic zajímavého nestalo,
jen to, že jsem málem podpálil
školu při chemickém pokusu.
Další přestávka už není jako ta
první, protože dělám domácí úkol
na matiku, abych zase nedostal
kuli. Zazvoní na třetí hodinu

a máme psát čtvrtletku z matiky,
na kterou jsem se doma nepodíval,
takže jsem zbytečně popsal
stránky sešitu, ze kterých na konci
hodiny kouká bachratá pětka.
Když přijde k zápisu známek do
žákovské knížky, tak ji samozřejmě
nemám - radši jsem si ji zapomněl
doma. Další hodinu píšeme
písemku z češtiny, a je vám jasné,

jak dopadla. Ve slově byt měkké i,
ve slově kráva vynechám k a
brzičko napíšu se s. No alespoň
trojka; zatím nejlepší výsledek
dnešního dne… Po českém jazyce
jdu s radostí na oběd. Z oběda se
vrátím a máme informatiku. Můj
oblíbený předmět, protože se při
něm učí na počítači.

Po další přestávce máme
dvouhodinovku tělocviku. Pan
učitel si vymyslel běh na 1500 m.
Někteří žáci patnáctistovku oběhli
za 7 minut (tyto žáky dobíhaly
plíce 200 m za nimi), ale některým
(já byl mezi nimi) se to povedlo
uběhnout za 9 minut; no žádná
sláva, protože běh těchto žáků
připomíná rychlou chůzi.

„Plně unavený
z náročného dne
si jdu dát sprchu,
a protože je pozdě
a na vyčištění zubů
Konečně. Konec školy a jdu na
nemám ani
autobus a bohužel si vzpomenu, že
mám hodinu klavíru, ale zapomněl
myšlenky (jako
jsem si noty, takže alespoň bude
každý večer), tak
hodina kratší (a vůbec mě to
si vlezu do postele,
nevadí), protože paní učitelka musí
ale nejde usnout,
shánět noty. Když přijedu o půl
tak vymýšlím
sedmé domů, první, co udělám, je,
že sednu k počítači a hraju až do
článek do časopisu
té doby, než mě mamka plně
jako třeba
rozčílená, že ji neposlouchám,
tenhle :)“
vyhodí od počítače. Když ne
počítač, tak televize. Tak se dívám
na televizi a mamka mě otravuje
otázkami typu, jak bylo ve škole,
co bylo za známky a já ji
poslouchám jedním uchem dovnitř
a druhým ven. Plně unavený
z náročného dne si jdu dát sprchu,
a protože je pozdě a na vyčištění
zubů nemám ani myšlenkny (jako
každý večer), tak si vlezu do
postele, ale nejde usnout, tak
vymýšlím článek do časopisu jako
třeba tenhle :-).

Moje budoucí rodinka
Daniela Hejzlarová, 6. ročník
Moje budoucí rodinka vypadá asi
nějak takhle:
Vezmu si muže, který bude mít
otce boháče. A jeho otec nám
jako svatební dar dá polovinu
svého majetku. Spolu budeme mít
asi tak čtyři děti. Postavíme si vilu
s vnitřním i venkovním bazénem
a bude tam veliká zahrada. Moje

děti budou nejchytřejšími dětmi na
škole…(po mně to asi fakt mít
nebudou :-))…
…a už dost!!!!! No tak, holky,
nezdá se vám to povědomé, tohle
je totiž asi sen skoro každé z nás.
A když to vezmu asi tak znovu od
začátku, myslím, že mi ta moje
Hejzlarovic rodinka bude stačit asi
tak ještě dvacet let :-).
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Tohle u počítače nezažiješ!
Jan Pátek, 7. ročník

„Jenom mezi
námi, tou bílou
plastovou
kuličkou to často
hezky bolí, další
dobrý důvod, proč
se nenechat
zastřelit.“

nenechat zastřelit.
Hru je nejlepší hrát s kamarády, se
kterými jste sehraní. Při airsoftu je
třeba se nějak domluvit se
spoluhráči, často se hráči
domlouvají znakovou řečí a ty
bohatší airsoftové skupiny třeba
vysílačkami. Druhů této hry je
mnoho. Boj o vlajky: hra končí po
ukořistění soupeřovi vlajky a
bohužel i když soupeř ukořistí
vaši. Klasika, všichni proti všem =
do vybití posledního muže. A další:
obrana brání určitý bod a útočníci
ho musí dobít.

Obléci se do armádních maskáčů,
vyrazit do lesa a střílet po sobě z
maket skutečných zbraní je dost
návyková zábava.
Airsoftu propadlo už mnoho
kluků, ale i dost otců. Čtěte, ale
ať se pak mamka nezlobí, že
nejste přes víkend doma. Ale
hlavně - bezpečnost! Tím myslím
brýle na oči. Airsoft bez ochrany
očí nelze hrát, poněvadž se střílí
bílými umělohmotnými kuličkami.
Když jsme si řekli něco o
bezpečnosti, řekněme si něco o
zbraních. Je mnoho druhů
airsoftových pistolí.
1. Elektrické: jsou poháněny
elektromotorem, který je
napájen akumulátorem, takže
do boje je nutnost náhradní
baterie, má dostřel až 50 m.
2. Plynové: střílejí díky
stlačenému plynu, ten se plní
do speciálního zásobníku,
dostřelí do vzdálenosti 50 m.
3. Manuální: průraznost střely je
malá, před každým vystřelením

O airsoftu se toho dá napsat
hodně, ale adrenalin vám vybublá
až ve chvíli, kdy se krčíte za
stromem a z dálky slyšíte hlas
protivníků: „Útok!!!“
je třeba zbraň natáhnout, dostřel
20 m.
A teď něco o hře. Úkolem hry je
sejmout protivníka, potom už
záleží jenom na čestnosti hráče, že
po trefě zařve „ZÁSAH“ (často se
ale ozve „ÁÁÁU!!! ZÁSAH“).
Jenom mezi námi, tou bílou
plastovou kuličkou to často hezky
bolí, další dobrý důvod, proč se

Návštěva hradu Rábí
Jan Dyntar, 6. ročník

Hrad Rábí
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O prázdninách jsme byli v jihozápadních Čechách
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na dovolené, na vypůjčené
chatě. Jednou jsme se rozhodli,
že pojedeme na hrad Rábí.
Tam jsme viděli vyvolávat
nějakého včelaře (na hradě
jsou totiž úly, ve kterých je
jedna z největších včel). Také
jsme mohli střílet z luku a kuše
do slaměného terče, z praku
do válečků (když někdo
všechny sestřelil všechny,
dostal medovinu, ale my jsme
nikoho, kdo by to dokázal,
neviděli :-)). Ale to už jsme
museli jít na prohlídku. Nejdřív
nám ukázali stáje a místnost,
kde bydlelo služebnictvo.
Potom nám ukázali tři modely

hradu z různých dob. Na
jednom byl hrad tvořen pouze
hlavním palácem, slabými
hradbami a jednou věží. Na
dalším přibyly silnější hradby,
další palác, věž a starému paláci
bylo dostaveno nové patro. Na
třetím se objevily další dvě
věže, starší palác byl zvětšen
o další patro, novějšímu přibyla
další velká část, a ještě silnější
hradby, které však nebyly
dostavěny, protože jeho
obyvatelům došly peníze. Také
přibyla studna (ta byla v té době
hodně drahá a vzácná). Pak nám
ukázali hladomornu a zásobárnu
jídla.
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Představujeme Vám: Nová 6. třída
Klára Dušková,
Hana Smolová,
6. ročník

měří asi 150 cm. Nejoblíbenější
koníček je četba a sport,
nejoblíbenější předmět je
TĚLESNÁ VÝCHOVA, a nejhorší
PŘÍRODOPIS.

Takže, vezmeme to hezky podle
abecedy:

146 cm. Její nejoblíbenější koníček
je mazlení s kočičkou,
nejoblíbenější předmět
MATEMATIKA a TĚLESNÁ
VÝCHOVA a nejhorší DĚJEPIS.

Tak to jsme my :-)!
Hádejte, kdo je kdo?

Andršová Markéta (Mája):
Mája, je nejchytřejší holka ze
třídy, měří asi 140 cm. Je
sympatická a hrozně dobrá
kamarádka, poradí, pobaví,
prostě je to naše Mája, její
největší koníček je četba, sport a
zvířátka, nejoblíbenější předmět
je TĚLESNÁ VÝCHOVA a nemá
ráda ČESKÝ JAZYK.
Dušková Klára (Kája): Kája,
prostě dokonalá malířka, měří asi
155 cm. Ke Kláře není snad co
dodat, její největší koníček je
prostě něco kutit, nejoblíbenější
předmět, hádejte! VÝTVARNÁ
VÝCHOVA, nejméně oblíbený
předmět je NĚMECKÝ JAZYK.
Dyntar Jan (Honza): Honza, je
nejchytřejší kluk ve třídě, měří
147 cm. Nosí brýle, při hodinách
dává velmi velký pozor, jeho
nejoblíbenější koníček je četba,
nejoblíbenější předmět je
ZEMĚPIS, nejhorší je VÝTVARNÁ
VÝCHOVA.
Gall Aleš (Alík): Alík, to je bezva
kluk, měří asi 156 cm. Sedí
s Káťou (ke které se dostaneme
trochu později), a tak to je při
hodině samá legrace, jeho největší
koníček je sbíraní známek,
nejoblíbenější předmět je VŠE
kromě NĚMECKÉHO JAZYKA.
Hejzlar Petr (prostě Petr): Petr,
zlobivý chlapeček, který nedává při
hodinách moc pozor, měří asi 145
cm. Jeho nejoblíbenější koníček je
sport a počítač, nejoblíbenější
předmět je INFORMATIKA
a MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
a nejhorší je ČESKÝ JAZYK.
Hejzlarová Daniela (Danča):
Danča, někdy jí říkáme Konina,
protože skoro všechno zkoní,

Kahanec Jáchym (prostě
Jáchym): Jáchym, hodný chlapeček,
který se umí pořádně naštvat ,ale
hned se zase zklidní, měří asi
143 cm. Jeho nejoblíbenější
koníček je nejoblíbenější předmět
DĚJEPIS a nejhorší VÝTVARNÁ
VÝCHOVA.
Marval Filip (Bimbo): Bimbo, tak
to je taky takový zlobivý chlapeček
jako Petr, měří asi 152 cm. Jeho
nejoblíbenější koníček je hokej
a fotbal. Nejoblíbenější předmět je
TĚLESNÁ VÝCHOVA (takový
sportovec) a nejhorší ČESKÝ
JAZYK.
Rampír Miloš (prostě Miloš):
Miloš, takový tichý, neposlušný
chlapeček, měří 140 cm. Jeho
nejoblíbenější koníček je rybaření,
nejoblíbenější předmět je
TĚLESNÁ VÝCHOVA, a nejhorší
MATEMATIKA.
Říčařová Michaela (Míša): Míša,
hodná holčička, která měří asi

Scheepers Cheyenne (Šeprs
Šejen): Je z Holandska, tak se
nedivte, že má takové jméno, je to
bezva kamarádka a na to, že je
z jiné země, tak má nádherné
známky z Českého jazyka, měří asi
148 cm. Její nejoblíbenější koníček
je hraní na příčnou flétnu
a nejoblíbenější předmět je
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
a nejhorší je DĚJEPIS a ZEMĚPIS.
Smolová Hana (Haňule,
Hanička): Hanička, to je hodná
poslušná holka, měří asi 147 cm.
Její nejoblíbenější koníček je
lyžování. Nejoblíbenější předmět
je MATEMATIKA a nejhorší je
ČESKÝ JAZYK.
Šimůnková Kateřina (Káťa): Je
největší ze třídy, a tak jí někdy
říkáme žirafa, je docela dobrá
kamarádka. Její nejoblíbenější
koníček jsou koně. Nejoblíbenější
předmět je DĚJEPIS a nejhorší je
FYZIKA a ZEMĚPIS.
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6. třída jinýma očima
Cheyenne Scheepers,
6. ročník

5. Miloš Rampír

nejmenší holka z naší třídy, měří
asi 140cm.

a) kluci:

Strká vše do pusy, má rád
rybaření a jeho nejoblíbenější
zvíře je ryba.

1. Honza Dyntar

6. Aleš Gall

On je takový uhádaný, škola
mu jde, je mu 11 let.
Navzdory tomu je i hodný
a vždy ti poradí.

Je fajn kluk, je často nemocný
a chodí málokdy do školy.

2. Jáchym Kahanec

Je super kamarádka, ve škole má
dobré známky, ale občas taková
divná.

7. Bára Kleinerová

2. Katka Šimůnková

8. Cheyenne Scheepers (já)

Je nejvyšší holka ze třídy, měří asi
175cm, někdy je i pěkně
protivná.

Pocházím z Nizozemska
(Holandska), je mi 11 let. Baví
mě výtvarná výchova a nebaví
mě čeština.

Rychle se rozbrečí, je mu 11
let a, ve škole si ze všeho dělá
srandu.
3. Filip Marval
On je největší lajdák ze třídy,
vždy zapomíná úkoly a naštve
učitelky.
4. Petr Hejzlar
Říkáme mu bulíček nebo
petržel, je počítačový maniak
a baví ho tělák.

b) holky:
1. Klára Dušková

3. Hana Smolová
Je hodná holka, často se stydí
a baví jí matematika.
4. Markéta Andršová

5. Míša Řičařová
Je pěkná holka, hodně jí baví
tělák a celkem ji baví i škola.
6. Daniela Hejzlarová
Je hezká holka (podle mě), je
hodná, ale občas hrozná. Ale já
nejsem o nic lepší.
Moc jí neznám, je naše nová
spolužačka. Je dobrá.

Tohle už jsme všichni z 6.třídy.
Mně se naše třída líbí, máme
pěknou novou tabuli a hodnou
učitelku.

Má přezdívku Mája, ona je

Devět let prázdnin aneb bývalý šéfredaktor se vrací!
„Abych předešel
nepříjemným
závěrům
v podobných
situacích,
pořádám
prázdniny, jak
jste si jistě na
Dobřanech
všimli, po celý
rok.“

TRIVIUM

Vilém Přikryl, 10. ročník

stanicích, v lepším případě se
jen zmrzačíme.

Dva měsíce volna odcválaly
kamsi do neznáma a my opět
rádi či neradi zaujímáme
pozici žáka, žákyně.

V povznesené náladě
Srdečně vás všechny zdraví
s rozkoší zdemolujeme
Vilém Přikryl - vděčně
zastávku autobusu nebo si
vzpomínající žák ZŠ Dobřany.
vypůjčíme tatínkův automobil
a uspořádáme rallye Monte
Carlo pro nezletilce. Abych
předešel nepříjemným
Nejsou ty naše hory krásné?
závěrům v podobných
situacích, pořádám
prázdniny, jak jste si
jistě na Dobřanech
všimli, po celý rok.

Všichni jsme samozřejmě
uneseni velkolepými zážitky
z prázdnin. Není divu, po celý
rok bychom se měli
intenzivně věnovat škole a
učení. Když potom náhle
vypuknou prázdniny, snažíme
se dohnat ztracený čas a dát
průchod svým tajným
živelným touhám, neboť
každý chce zažít něco
mimořádného. Střemhlav se
vrháme do průserů a často
porušujeme všechny možné
zákony a to nemám na mysli
jen ty morální. A tak se
ocitáme na záchytných

REVUE

No nic, o prázdninách
už bylo řečí dost. Teď
spíš k tomu, co
následuje a světe div
se, je to zase škola! Je,
i když v jiném hávu.
Hned první týden
jsem poznal, že na
Dobřanech už nejsem.

Ale o tom až příště.
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Hry bez hranic na Slovensku
Václav Dyntar, 8. ročník

vesnice Bystré, která ležela
směrem od nás až za Prešovem,

školy.
Druhý den jsme už závodili útok
CTIF, který se nám moc
nepodařil a skončili jsme na
3. místě. Ten večer byla
také discotéka na které
jsme strávili pár hodin.
Třetí den jsme odešli na
stejné místo, kde se konala
discotéka, ale tentokrát nás
rozhodčí rozdělili do jiných
družstev. Závody byly jiné,
přesto ale zábavné,
například: přetahovaná,
skákání v pytli.

„Druhý den
jsme už
závodili útok
CTIF, který se
nám moc
nepodařil
a skončili jsme
na 3. místě.“

Čtvrtý den jsme si prohlíželi
místní muzeum, ranč a také
zbrojnici, kde se dávaly ceny
a byl tam i kulečník, který
jsme vyzkoušeli.
V pátek 18.7.2008 jsme hasiči
z Bystrého vyrazili na dlouhou
cestu na Slovensko. Cesta nám
trvala 10 hodin a naším cílem byla

vzdáleným přibližně 500 km.
Když jsme přijeli, uvedli nás do
školy, kde jsme si vybrali třídu, ve
které jsme spali. Ten večer jsme
měli volno a tak jsme byli okolo

Pátý den a poslední nastalo
loučení s hasiči i některými
místními. A pak opět dlouhá cesta
zpět. Poté jsme se rozloučili mezi
sebou a hurá domů!

Prázdninová noc na seníku
Kateřina Šimůnková,
6. ročník
Byl krásný teplý večer. Svítil měsíc
a já seděla na lavičce u vyhaslého
ohniště. Rozsvítila jsem svíčku a šla
pomalu domů. Užívala jsem si
krásný čerstvý vzduch.
Doma jsem na sebe hodila
pyžamo, teplé ponožky a červený
svetřík. Popadla jsem baterku a šla.
Tichou noc prořízlo tiché
zamňoukání. Sehnula jsem se
a podrbala jsem malou kočičku.
Bylo to ještě malé kotě. Popošla
jsem se pár kroků a už mě zdravili
babiččiny feny. „ Dobrou noc,
holky.“

Rozsvítila jsem si baterku
a vyběhla schody. Snažila jsem se,
aby nevrzly dveře
jenže marně. „Šíšo? Jsi
vzhůru?“ Ozvalo se jen
tiché zachrápání.
„ Aha.“ Odhodila jsem
baterku za matrace
a zaplula pod peřinu.
Chvíli jsem
poslouchala, jak lítá
kosák a za pár minut
jsem spala jako dudek.
Ráno mě vzbudilo psí
štěkání. Jako vždy jsem
použila osvědčenou
metodu: kopnu do
podlahy a dám hlasitý
povel „Toxo fuj!“
nebo: „Mazej do

boudy!“ a rozklepu se zimou.

„Šíšo?
Jsi vzhůru? “
Ozvalo se
jen tiché
zachrápání.
„ Aha.“
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Jak si Žák vyměnil roli s Učitelem

„A Žák se chvíli

Michaela Čtvrtečková,

to určitě znáte, ne?

9. ročník

A Žák se chvíli smál, ale pak
se nezmohl ani na jedno slovo
– začal rudnout a potit se,
zkrátka, bylo po srandě. To,
co dělal ostatním, už jemu
samotnému přestalo být
příjemné. Začal nadávat, že si
bude stěžovat doma a že
půjde za ředitelem školy.
Jenomže pak si vzpomněl, že
má vlastně roli učitele, a začal
vyhrožovat paní učitelce
poznámkou do žákovské
knížky nebo tím, že bude
opisovat školní řád. Nejhorší
ale bylo, že když malé děti
viděli paní učitelku, mysleli si,
že to můžou taky dělat,
a přidali se k ní. Začali po
ostatních plivat, kopali s ní do
skříní… (to je právě to, že
bychom jim měli jít
příkladem)!!!

smál, ale pak se
nezmohl ani na
jedno slovo – začal
rudnout a potit se,
zkrátka, bylo po
srandě. To, co
dělal ostatním, už
jemu samotnému
přestalo být
příjemné. “

TRIVIUM

Byla jednou jedna Škola, kde
už učitelku vážně přestalo
bavit učit a nevěděla, co dělat.
A tak se dohodla se
ředitelem, že si to aspoň na
chvíli vymění s tím nejhorším
žákem. Třída vybrala
nejhoršího žáka a učitelka se
posadila místo něho do lavice.
Začala vyvádět to, co on:
chovala se jako zvíře, vydávala
všelijaké zvuky, flusala po
žácích flusátkem, pořád házela
psaníčka, houpala se na židli
(jednou dokonce i spadla),
válela se na lavici i pod lavicí,
povídala si se žákem, který
seděl na druhém konci třídy,
jedla při hodině, občas
vypustila duchy, žvýkala
s otevřenou pusou atd. Vždyť

REVUE

Žák už si nevěděl rady, doma

mu to nevěřili, a tak se
rozhodl, že půjde za
ředitelem. Jenomže to
nevěděl, že se na něj dávno
paní učitelka smluvila. Takže
jediná rada od ředitele zněla:
zamyslete se nad svými právy
a povinnostmi.
A on si konečně uvědomil, co
musela prožívat den co den.
Jelikož:
Mám právo se učit = mám
povinnost psát úkoly.
Mám právo říct svůj názor
= mám povinnost mlčet,
když nemám slovo,
protože třeba zrovna říká
svůj názor někdo jiný.
Mám právo, aby se ke
mně chovali všichni slušně
= mám povinnost slušně
se chovat k ostatním.

ČASOPIS
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Autorita učitele a úloha rodičů
Mgr. Ondřej Liška,
ministr školství, kultury
a tělovýchovy

elementární slušnosti. Shodneme-li
se na tom, že za výchovu dětí
odpovídají v první řadě právě
rodiče, a že děti jsou tedy do
značné míry jejich věrným
odrazem, vidíme jednu
z příčin zhoršujícího se
chování žáků a žákyň
v posledních letech.
Rodiče by přitom měli být
jedním z vrcholů pomyslného
trojúhelníku života každé
školy (zbylé dva představují
pedagogové a žáci). Svou
účast na dění ve škole však
namnoze podceňují, a to je
chyba. Konstruktivní a aktivní
rodič s pozitivním přístupem
je pro školu k nezaplacení.

Převzato:
http://blog.aktualne.centrum.cz/
blogy/ondrej-liska.php?
itemid=4776
Pozice učitele a učitelky ve
společnosti je podle řady
průzkumů jedinečná. Pedagogičtí
pracovníci se prý těší úctě jako
málokterá profese. Taková je
alespoň obecná představa
o významu kantorské práce (často
se říká i „poslání“).
Jenže jaká je realita, když
sestoupíme z makroskopických
výšin ke konkrétnu? Jsou skutečně
titíž rodiče, kteří se v obecné
rovině o povolání učitele vyjadřují
vzletně a s úctou, schopni chovat
se s patřičným respektem i ke
konkrétním učitelkám a učitelům,
kteří vzdělávají jejich děti? Ne
vždycky.
Jistěže nelze vymáhat vážnost jen
na základě příslušnosti k určité
profesi. Koneckonců máme učitele
vynikající, dobré i slabší. Nedá se
očekávat, že se všichni budou
setkávat se stejně vřelými
reakcemi, protože by to ani
nebylo spravedlivé. Problém je spíš
v tom, že existují i rodiče, kteří
nejsou ochotni dostát ani

Vezměme si takovou
kyberšikanu, tedy mstivé,
opakující se a nepřátelské chování,
jehož cílem je ublížit oběti za
použití moderních informačních
a komunikačních technologií,
například mobilních telefonů.
Faktem je, že některé školy
málo využívají nástrojů, které
mají k dispozici. Přitom zákaz
používání mobilů během
výuky stanovený školním
řádem je velice účinné
opatření, jež leckde
s úspěchem zavedli.
Pochopitelně není všespásné
a mnohem víc záleží na autoritě
samotného pedagoga. Jenže tu
zase podrývá postoj některých
rodičů, který se následně přenáší
i na děti. Je to
svým způsobem
začarovaný
kruh, ze kterého
vede cesta jen
přes jasnou
a zřetelnou
podporu
učitelům ze
strany vedení
jejich školy,
zřizovatele
a v neposlední
řadě
i ministerstva.

Žádný pedagog se nesmí cítit jako
sám voják v poli. Má-li navíc na své
straně rodiče jako konstruktivního
partnera, je to polovina úspěchu.
Na ministerstvu v současné době
sestavujeme pracovní tým, kam
budou přizváni akademičtí
odborníci, zástupci nevládních
organizací, experti v oblasti
nových komunikačních
a informačních technologií. Tento
tým připraví návrhy opatření, jež
by měla kyberšikaně bránit, a také
metodické návrhy postupu
v případě jejího výskytu. Jde
o relativně nový jev, který se však
nebezpečně rozšiřuje, a proto je
třeba mu čelit včas a dostatečně
razantně.
V autobiografii spisovatele A.C.
Nora jsem nedávno narazil na
pasáž, v níž autor vzpomíná,
s jakou reakcí se setkal jeho
spolužák, který hrubým způsobem
napadl oblíbeného učitele. „Tento
nevkusný a neslušný kolega sklidil
ovšem rozhořčení všech žáků, a ti
zachovali panu učiteli svou úctu
a obdiv.“ Taková imunitní reakce
je samozřejmě daleko nejúčinnější,
jenže se nedá vynutit. Ke zdravé
atmosféře ve škole však může
přispět každý. Rodiče
nevyjímaje.
Článek vyšel v Lidových novinách
pod názvem „Jak bránit
kyberšikaně“ u příležitosti
Světového dne učitelů.

„Žádný pedagog
se nesmí cítit jako
sám voják v poli.
Má-li navíc na své
straně rodiče jako
konstruktivního
partnera, je to
polovina úspěchu. “
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„Paní učitelko, já snad budu chodit na nápravu z češtiny. S tím
mým pravopisem už to fakt takhle dál nejde.“

518 01 Dobruška

(žák 7. třídy)

Ze zápisníku paní učitelky Mgr. Aleny Vackové:
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Myším zvoní umíráček
Marek Duška, 9. ročník

tvrzením. Za pět let bude počítačová myš
jako základní prostředek k ovládání
počítače překonána.
Jako příklad dává herní
zařízení Nintendo Wii
s bezdrátovým ovladačem
snímajícím pohyb, mobilní
telefony reagující na otáčení
nebo třesení a technologie
pro rozpoznávání obličeje ve
fotoaparátech. Ovšem
nejblíže k tomu, aby nahradily
myš, mají dotykový displej
a nebo systémy snímající
pomocí kamer v okolí displeje
více styčných bodů, což
umožní používání složitých
gest.

Analytik společnosti Gartner Steve
Prentice nedávno přišel s odvážným

Stejně uvažuje už delší dobu
bývalý šéf Microsoftu Bill Gates, který
prosazuje ovládání počítače pomocí gest
před monitorem. Nová verze

nejrozšířenějšího operačního systému
Windows má nový způsob příkazů
počítači podporovat.
Analytik Prentice také sází na kamery,
které rozpoznají pohyby rukou daleko
před přístrojem. Rozpoznání obličeje
a podle toho upravená spolupráce stroje
s konkrétním uživatelem je dnes také
běžně možná.
Počítačová myš letos slaví čtyřicetiny
a jak se zdá, poklidného stáří se nedožije.

