
 
 

  
 Pro toto číslo našeho časopisu jsme si vybrali téma:  ,,Vztah učitele 

k žákům“. Zeptali jsme se na pár otázek paní učitelky Mičkové, pana učitele 

Matouše a paní učitelky Švihlové. 
 

Iva Mičková 4.A: 
Máte děti ráda? 

Ano mám. 

Udivují vás sprostá slova, která 

děti pouţívají? 
Teď už ne, ale dříve ano. 

Patří vaše třída mezi ty hodné 

děti nebo mezi ty zlobivější děti? 

Já si myslím, že mezi ty zlobivější. 

Setkala jste se ve vaší třídě se šikanou? 
Ano jednou. Naštěstí se to zjistilo včas, tak to bylo asi do týd-

ne vyřešeno. 

 Máte nějaké dítě, které máte oblíbené? 

Já ne, ale každý má někoho koho má radši.  

Všimla jste si třeba někdy, ţe by si děti mezi sebou závidě-

ly? 

Ne toho jsem si nikdy nevšimla. 

 

Milan Matouš, 5.třída: 
Jaký je váš vztah k dětem ve 

vaší třídě? 

Určitě je kamarádský a dobrý. 

My se zlobíme navzájem, takže si 

nemohu stěžovat. 

Jsou vaše děti rozmazlené? 

Myslím si, že ani ne. 

Co vám na nich vadí? 

Že si často zapomínají pomůcky. 

Máte se třídou nějaké problémy nebo jste se setkal i se 

šikanou? 

Se šikanou jsem se už setkal, ale v mé třídě naštěstí není. A ty 

naše menší třídní problémy řešíme dohodou. 

Měl jste někdy nejoblíbenější třídu? 

Ano, měl. 

Co vás přimělo k tomu se stát učitelem? 

Vždycky jsem jezdil na tábory a práce s dětmi mě bavila a 

doteď baví, tak proto jsem se rozhodl, že se stanu učitelem. 

Přemýšlel jste někdy nad tím, ţe byste učení nechal? 

Ne, protože jsem velice rád učil a učím. 

 

Gábina Švihlová, 1. třída: 
Zlobí Vás děti?  

Musím uznat, že tato třída je trochu 

živější. Má minulá třída byla klidná.  

Odkdy jste chtěla být učitelkou? 

 Já jsem si to vymyslela už ve 4. třídě 

a šla jsem si za svým snem.  

Baví Vás tato práce?   

Práce s mladšími žáky mě velice baví.  

Setkala jste se uţ někdy ve vaší 

třídě se šikanou?  

Ne ve svých třídách nikdy.  

Co říkáte na to, jak se chovají starší ţáci k mladším ţá-

kům?  

No, mladší si mě občas stěžují, jinak to ujde.  

A co ta sprostá slova, co pouţívají mladší ţáci?  

Všechno je to ve společnosti, děti to slyší od starších a použí-

vají je. Avšak mně to vyráží dech.  

Myslíte si, ţe dnešní děti jsou rozmazlení např. MP3, MP4 

či mobily i penězi ...?  

Docela dost mě to udivuje, že mají u sebe tak drahé věci. Jen-

že za to můžou jen dospělí a dnešní styl. 
 

Ptali se Ludmila Hlávková Petra Smejkalová a Tereza Gutveisová 

  

 

Jistá A.Vo. chodila s P. Kl., poté se spolu ro-

zešli a nyní spolu chodí podruhé, páč mu nedo-

kázala říct ,,NE" . 

Komentář: Dobrýýý jentak dál..  

 

Lucie H. chodí s někým, ale bohužel nám nechtěla prozradit jaký 

šťastlivec to je no..  

Komentář: Lucko, ani teď to neřekneš? 

 

Každý si asi všiml, že  kluci z 8.A se dost často motají okolo dívek z 

9.A a naopak. 

Komentář: Je to prima mít přátelské vztahy mezi třídami... 

 

Proč jsou muži s náušnicí vhodnější pro manželství?  

Už vytrpěli bolest a kupovali šperky. 

 

Blondýnky se baví o ceně psa a jedna se zeptá druhé: 

“Co ten pes stojí?” 
Druhá odpoví: “Já taky nevím, proč si nesedne!” 

Přijde kovboj do salonu a poručí: 

“Čtyřikrát whisky do lavoru.”  

Barman se diví. 

“To je pro něj,” ukáže kovboj na koně. 

“A co pro Vás?”   “Já nic, já řídím.”  

 

Před písemkou :"Doufám, že nikoho neuvidím opisovat." 

Z prostřední řady se ozve: "Taky doufáme." 

 

Učitelka se ptá: „Pepíčku, proč mi ukazuješ fotku tvého  

otce?” 

A Pepíček na to: „Vždyť jste říkala, že byste chtěla vidět toho blbeč-

ka, co mi napsal domácí úkol.” 

 

Paní učitelka se ptá: „Pepíčku, kde máš žákovskou?” 

„Náš pes mi ji snědl.” 

„Nelži, psi papír nejedí!” 
„Ale když musel, tak ji žral!” 

 

Sepsali Petra Smolková, Dominika Simonová  a Z.M. 

        
 

                                      Školní (ne)pořádek. 

 Do školy přichází, kromě Vás žáků, mnoho dalších osob. Uči-

telé ,vaši rodiče, dodavatelé zboží , cizí strávníci,  žáci z jiných škol

( při sportovních akcích), účastníci různých kurzů atd. 

Všichni bez výjimky sledují, jak naše škola vypadá. Sledují  nejen 

okolí školy,  ale i interiér( vnitřek) školy.  Všem i Vám  se líbí,  když 

je zde pořádek. 

 Jsou chvíle, kdy  je vše v pořádku.  Na podlaze  ve třídách , na 

chodbách,  za bedněním v šatnách nebo venku  nejsou papírky, papírové ubrousky, 

části jablek , banánů nebo pomerančů,  rozlámané brambůrky, rozšlapané křídy , roz-

litá limonáda , prázdné umělohmotné lahve  nebo žvýkačky. Kdy to můžeme vidět? 

Zrovna jsou prázdniny, nebo paní uklízečky již uklízely.  

 Jsou chvíle, kdy  je ve škole nepořádek.  Na podlaze  ve třídách , na chodbách,  

za bedněním v šatnách nebo venku  jsou papírky, papírové ubrousky, části jablek , 

banánů nebo pomerančů,  rozlámané brambůrky, rozšlapané křídy , rozlitá limonáda , 

prázdné umělohmotné lahve  nebo žvýkačky. 

Kdy to můžeme vidět?   Běžný školní den. 

 Určitě chceme, abychom trávili náš čas  v prostředí, kde bude vše pěkné a ukli-

zené . 

Stačí k tomu málo: 

pokud ti něco spadne, tak to seber, ukliď,  schovej nebo dej do koše.  

To platí i pro okolí školy. 
 

          E. Střílek                                      

Kolik stojí jeden ţák? 
    
     Na tomto místě bývají obvykle zprávy 

ze školního parlamentu. Jelikož se ale 

nějak nesešel, napadlo mě, že by možná 
čtenáře mohlo zajímat, kolik vůbec stojí 

vzděláváni v naší škole: 

 

Výdaje 

Mzdy  učitelé & spol.:      7 300 000 Kč 

Mzdy ostatní:     2 080 000 Kč 
Teplo, voda, energie:     2 000 000 Kč 

Učební pomůcky:    300.000 Kč 

Provoz  školy:     3 000 000 Kč 

Celkové výdaje:   14.780.000 Kč 

  

Příjmy 

Stát+Kraj:      9 680 000 Kč 

Město:      5 000 000 Kč 

Vlastní příjmy:        100.000 Kč 

Celkem příjmy:   14 780 000 Kč 

  

   Vezmete-li, že na škole je 353 dětí, tak 
to vypadá, že 1 rok vzdělávání jednoho 

dítěte stojí v naší škole 41870,- Kč. Dou-
fejme, že se nejedná o úplně vyhozené 

peníze.   

Sepsali Jana, Eda a Petr 

 

 Můj drahý, 

 

   píšu ti v dnešním slunečném dni. Když jsem se dnes ráno probudila, 
zastesklo se mi po tobě. Začala jsem vzpomínat na naše společně strávené 

prázdniny. Jak jsme se procházeli po louce, všechno kvetlo, potůček 

zpíval a vítr ti načechrával vlasy. Když se setmělo a na nebi vyšly hvězdy 
a my se poprvé políbili. Říkával jsi mně, že jsem tvůj svět a že spolu 

zestárneme. Srdce se mi rozechvělo jako zvon na kostelní věži. Bohužel i 

to krásné musí někdy skončit. V ten den, kdy jsi musel odjet domů a já 
jsem se nechtěla vzdát tvého náručí, jsme se viděli naposled. Vím, že si 

každý týden píšeme, ale mně to nestačí. Chci tě znovu vidět, chci být zase 

šťastná. I když jsme od sebe tak daleko, naše láska stále žije. Těším se na 
tvůj dopis, který zase vnese slunce do mého života. 

 

      Ahoj, tvá Ema. 

SLOHOVÉ PRÁCE ŢÁKŮ 9. ROČNÍKU — MILOSTNÉ DOPISY 

 

 Drahý Petře,  

 
   dnes je to už třetí rok, co spolu prožíváme tu krásnou platonickou 

lásku. Víš, pořád myslím jen na to, abych s tebou mohla trávit každou 

volnou chvilku, abych každý den mohla pohledět do tvých očí, těch očí,  
které by mi  na tváři kouzlily jen samou radost a krásný pocit. Slovy to 

vše nedokážu vyjádřit, protože tak krásná a úžasná slova našeho vztahu 

neexistují. Chtěla bych ti dokázat, že to všechno opravdu myslím vážně, 
ale copak to jde, když jsme od sebe takovou dálku? Nejde to, ale 

z celého srdce si přeji, že jednou, snad jednou bude vše jinak a já budu 
moci být s tebou, my dva budeme moci být spolu tak, jak jsme plánovali. 

Pořád si kladu dvě otázky – proč jsi tam, kde jsi a proč je vše tak, jak je. 

Jsou to otázky bez odpovědi, ale snad na to jednou odpověď dostanu. 
Scházíš mi jako slunce v létě, jako sníh o Vánocích. Dnes jsem ti tímto 

dopisem vyjádřila city snad jak nejlépe dovedu, těším se na tvoji odpo-

věď, na další dopis od tebe. 
Pa, tvoje Emílie 

 

 
 

Přepsali Aneta Tomešová, Anna Roušarová a Radka Cacková      


