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Úvodní slovo ředitele školy Mgr. Karla Morice Také u této stavby věřím, že
dodavatelská firma stihne vše
v termínu a hala bude jak
pro žáky, tak i občany a složky
obce připravena k využívání.
Kromě toho dostane novou
fasádu také budova prvního
stupně a v měsíci červenci
budou odvezeny kontejnerové
třídy.
Koncem měsíce srpna Vás
budeme informovat nejen
o veškerých novinkách, které
v naší škole chystáme, ale také
o organizaci výuky a způsobu
testování žáků.
Závěrem mi dovolte poděkovat
Vám za spolupráci
během celého školního roku,
který nebyl pro nikoho
jednoduchý, a popřát Vám
krásné a klidné léto.
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Moric,
ředitel školy

Vážení rodiče, žáci, přátelé
školy,
vítám Vás u nového čísla našeho
školního časopisu. Celý letošní
školní rok byl velmi
poznamenán mimořádnými
opatřeními v důsledku pandemie
COVID-19. Všichni jsme si,
věřím, s příchodem jarních
měsíců velmi oddechli,
když skončila distanční výuka
a žáci se mohli vrátit zpět
do školních lavic. Jsem si

vědom, že návrat v respirátorech
a rouškách navíc spojených
pravidelným testováním žáků
nebyl pro mnohé z Vás
přijatelný, ale museli jsme se
řídit platnými
epidemiologickými nařízeními
vlády ČR. Věřím, že jsme ale
nakonec vše bez větších potíží
zvládli a na konci školního roku
si žáci užili i své výlety do okolí
a přírody, případně naši deváťáci
třídenní výlet do Prahy.
V měsíci květnu proběhl také
zápis do prvních tříd. Zápis i v
letošním roce proběhl bohužel
pouze formálně, a to bez osobní
přítomností dětí. Od 1.září se
můžeme těšit na 60 prvňáčků.
Velmi mne těší zájem o naši
školu nejen z naší obce
Ludgeřovice, ale také
z přilehlých vesnic.
Mimořádná opatření, distanční
výuka a uzavřená škola měla
pro naši školu jedinou výhodu.
Během celé této doby probíhaly
stavební práce spojené

s “nástavbou” školy a renovací
dílen. V tuto chvíli již se
stavebními pracemi pomalu
finišujeme - pokládají se
podlahy, maluje se a natírá.
Věřím tedy, že vše stihneme
v termínu dokončit, na 1. září
budeme mít vše nachystané
a žáci budou moci nové patro
a dílny plně využívat. V průběhu
uzavření školy se nám také
podařilo zrenovovat 3. patro naší
školy, do kterého nám
během výstavby nového patra
zateklo. Udělali se nové rozvody
vody, odpadů, elektřiny,
internetu, nové dešťové svody,
které vedou středem budovy.
Třídy jsme také vymalovali
a vyměnili dveře. Vše si budete
moci prohlédnout
na slavnostním otevření, které
plánujeme na konci sprna a o
kterém budete informováni.
Během letních prázdnin nás čeká
dokončení další velké stavby,
a to nafukovací haly včetně
zázemí s celoročním provozem.

Nástavba školy a hala míří do 
finiše

Očekávaná nástavba školy a hala
pomalu bude kompletní!
Na základě každoročního
navýšení počtu žáků bylo
nezbytné navýšit také kapacitu
prostor, proto naše škola musela
jednat. Již před rokem jsme Vás
informovali o očekávané
nástavbě a také o nové sportovní
nafukovací hale, která dostává
čím dál konkrétnější podobu.
Bude to tak znamenat více
prostoru pro žáky, kteří už nyní
postrádají dostatek prostoru.
Co se týče nové sportovní haly,
ta se buduje hlavně kvůli malé
tělocvičně, ve které cvičit

při počtu 30 žáků je opravdu
problém. Tato víceúčelová hala
bude primárně sloužit
pro tělocviky, ovšem bude
přístupná také veřejnosti, což
místní obyvatelé určitě ocení.
Chtěli jsme takový povrch, který
bude univerzální pro širokou
škálu sportů, s tím souvisely
také schůzky s projektantem
a realizací konkrétní podoby.
Kromě toho probíhají také práce
na rekonstrukci dílen, které již
potřebovaly obměnu a pro žáky
budou opět představovat místo
vybízející k tvůrčí činnosti
a vytváření nových věcí.

Youtube kanál ZŠ Ludgeřovice

Jistě jste si všimli, že náš časopis
nebyl dlouho vydán. Bylo to
jednak z důvodu covidové
situace, jednak z mnoha
zrušených akcí, o kterých Vás
vždy v časopise informujeme.
Na základě toho vznikla nová
myšlenka, a to znovu rozjet náš
YouTube kanál, který se
momentálně zaměřuje
na rozhovory s učiteli. Diváci
tak mají možnost zjistit o našich
učitelích plno zajímavých
informací. Možná si říkáte, jak
nás tyto otázky napadají?
Spoustu z nich vymýšlíme sami,
někdy se necháme inspirovat
některým z kolegů zpovídaného
učitele, který na něj prozradí pár
informací. Koncept rozhovorů je

hlavně prostřednictvím Google
Meet, která se nám osvědčila
při distanční výuce.
Kromě těchto rozhovorů
plánujeme od nového školního
roku pár změn, které nebudeme
úplně prozrazovat. Co ovšem
můžeme prozradit, je to, že náš
tým reportérů (o kterých je
článek na straně 3) se bude
rozrůstat o nové členy. A co
vlastně tito reportéři dělají?
Spoustu ,,zákulisních“ věcí,
o nichž mnoho lidí nemá ponětí.
Školní rok již končí, my se ale
těšíme na nový školní rok
a věříme, že se nám podaří
uskutečnit všechny plány a cíle,
kterých opravdu není málo. Jsme
rádi, že jste s námi.
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Učení doma z pohledu žáků učitele. Taky jsem se těšila na to,
že se naučím toho více a lépe
než při distanční výuce (Klára
Kolenková, 4.A)
- pro mě bylo hodně těžké
nevidět se se spolužáky, na ně
jsem se těšila nejvíce. A taky
na paní učitelku (Nela Nekulová,
4.C)
- těšil jsem se na přestávky a na
tělocvik (Mikuláš Smaženka,
5.A)
- chyběli mi kamarádi a paní
učitelka (Eliška Kampíková, 5.A)
- hlavně na kamarády a na to, že
se budeme zase normálně učit
(Danny Žebrák, 6.A)
- chyběli mi spolužáci, na ně
jsem se těšila nejvíce (Agáta
Masná, 6.A)
- chyběl mi kontakt se
spolužáky, takže na ně a na
některé učitele jsem se těšila
taky (Natálie Janošová, 6.C)
- mně osobně chyběli kamarádi,
se kterými zažívám každý den
spoustu srandy (Štěpán Lutz,
6.C)
- chyběl mi tělocvik a vlastně
obecně pohyb, takže jsem se
těšil hlavně na tělocvik
a kamarády (Zdenek Borek, 7.A)
- chyběly mi obyčejné věci, jako
sedět v lavici, kontakt s učitelem
a se žáky (Barbora Pálková,
7.B)
- určitě jsem se těšil na školu,
na přestávky, na učitele (Jan
Musel, 7.B)
- jasně, že jsem se těšila
na spolužáky a na některé učitele
(Ester Římanová, 7.C)
- chybělo mi učení ve škole,
které bylo jednodušší než
na distanční výuce. Kromě toho
jsem se těšil na kamarády
(Maxmilián Pischczek, 7.C)
- těšila jsem se na tu srandu,
kterou denodenně zažíváme se
spolužáky (Natálie Helánová,
8.A)
- těšila jsem se na kontakt
s kamarády, který mi velmi
chyběl (Ema Guřanová, 8.B)
- chyběl mi trochu sociální
kontakt, kromě něj ale mi nic
nechybělo, popravdě jsem byl
rád doma (Adam Jurček, 9.A)
- hlavně jsem se těšila na ten
sociální kontakt, ten mi chyběl
ze všeho nejvíce (Viktorie
Mačková, 9.A)
- chybělo mi vidět naživo
učitele, se kterými například
daný problém lépe vyřeším než
na distanční výuce. Chyběla mi
ta atmosféra ve třídě a celkově
kolektiv (Lucie Slavíková, 9.B)
- hlavně ten kontakt mi chyběl,
takže na spolužáky a učitele
jsem se těšila nejvíce (Lucie
Tkačová, 9.C)
- chyběl mi náš pan třídní učitel
a těšil jsem se na méně úkolů
a kontakt s kamarády (Jakub
Anděl, 9.C)

Tento školní rok byl hlavně
poznamenán situací ohledně
koronaviru a zavřením škol. Žáci
tak opět zasedli za počítače a s
učiteli se učili prostřednictvím
online výuky. Zajímalo nás, jak
to zvládali žáci, a proto jsme se
jich na to zeptali.
 
1. Co pro tebe bylo nejtěžší
a naopak nejlehčí při distanční
výuce? 
- nejtěžší pro mě byla
matematika, nejlehčí pak
prvouka (Maja Schneiderová,
1.A)
- pro mě bylo nejlehčí čtení,
naopak nejtěžší asi angličtina
(Viktorie Urbancová, 1.C)
- matematika byla nejtěžší
a nejlehčí nejspíš čeština (Eliška
Hadašová, 2.A)
- nejlehčí pro mě bylo učivo,
které jsem zvládal velmi dobře.
Nejtěžší pro mě nebylo nic,
protože se dobře učím (Petr
Košák, 2.C)
- nejtěžší byla čeština, nejlehčí
pak matematika (Radovan
Bajgar, 3.A)
- to, že nemusím brzo vstávat
a nemusím si chystat svačinu
pro mě bylo nejlehčí, nejtěžší
pak bylo, když jsem nerozuměla
paní učitelce, protože se
zasekávala (Natálie Kuligová,
3.C)
- nejtěžší pro mě byla
matematika, nejlehčí pak to, že
jsme neměli tolik úkolů (Klára
Kolenková, 4.A)
- pro mě asi nejtěžší bylo
zvyknout si na to, že nejsme
ve škole. Nejlehčí bylo pro mě
to, že byla kratší výuka (Nela
Nekulová, 4.C)
- těžké mi přišly spojky
v češtině, nejlehčí pak slovní
druhy (Eliška Kampíková, 5.A)
-pro mě byla matematika
nejtěžší, naopak přírodopis byl
lehký (Agáta Masná, 6.A)
- co se týče distanční výuky,
bylo pro mě obtížné udržet
pozornost celou dobu, naopak
velmi lehké mi přišly testy, které
byly lehčí než ve škole (Natálie
Janošová, 6.C)
- já celkem dost bojoval
s připojením, to bylo asi pro mě
nejtěžší, co mi naopak přišlo
jako snadná věc, bylo být celou
tu dobu doma (Zdenek Borek,
7.A)
- asi jako pro mnoho lidí, tak
i pro mě bylo nejtěžší vstávání,
naopak nejlehčí byla občanská
výchova (Barbora Pálková, 7.B)
- jednoznačně snadnou věcí bylo
sedět za počítačem a nemuset se
hlásit a někdy i dávat pozor,
protože mě učitelé neviděli,
naopak nejtěžší bylo, že jsem

neviděla dlouhou dobu své
spolužáky (Ester Římanová,
7.C)
- mohl jsem spát déle než
při prezenční výuce - to bylo
nejlehčí. Naopak délka hodin
u počitače, to pro mě nebylo
snadné (Ondřej Važík, 8.A)
- to, že jsem se neuměla
při distanční výuce tak moc
soustředit, bylo pro mě těžké.
Na druhou stranu lehké mi přišly
úkoly, kterých naštěstí nebylo
tolik (Ema Guřanová, 8.B)
- lehké byly písemky, těžké pak
porozumění danému učivu
takhle na dálku (Adam Jurček,
9.A)
- nejen pochopení látky, ale
i vnímat učitele celou dobu
a porozumět jeho výkladu
mnohdy nebylo snadné. Ovšem
měla jsem na druhou stranu více
času pro sebe a bylo to
pohodlnější doma (Lucie
Slavíková, 9.B)
- bylo to dost psychicky náročné
být zavřená doma a vydržet
každý den na online výuce,
nejlehčí mi pak přišly testy
a učivo (Lucie Tkačová, 9.C)
 
2. Jaké výhody jsi viděla/a
při distanční výuce? 
- mohl jsem se s kamarády bavit
o přestávce a třeba si
i zopakovat učivo (Matěj Heiler,
1.A)
- po distanční výuce jsem mohl
jít ven s kamarády a nemusel
jsem být v družině (Matouš
Růžička, 1.C)
- paní učitelka mohla vypínat
mikrofon, když se hodně lidí
překřikovalo (Jan Neusser, 2.A)
- mohla jsem si doma hrát se
sestrou a nemuset vstávat tak
brzo (Stella Gebauerová, 2.C)
- určitě jsem viděla výhodu
v tom, že jsme mohli více
samostatně pracovat (Vanda
Plačková, 3.A)
- nemusel jsem vstávat tak brzy
a chystat si každý den věci
do aktovky (Petr Zapletal, 3.C)
- měli jsme dlouhou přestávku
a hodiny byly kratší než ve škole
(Tereza Hluchaňová, 4.A)
- výhody byly určitě v tom, že
jsem nemusel mít roušku
na puse, taky jsem se nemusel
testovat a vstával jsem později
(Jakub Peteja, 4.C)
- mohl jsem používat kalkulačku
a překladač v angličtině
(Mikuláš Smaženka, 5.A)
- jako výhodu jsem viděl to, že
učivo nebylo moc těžké a že
jsem nemusel být potichu
(Danny Žebrák, 6.A)
- určitě to, že jsem mohl
kdykoliv jíst, i během výuky,
a že jsem byl v pohodlí domova

(Štěpán Lutz, 6.C)
- nejspíš ta možnost podvádění
při testech byla výhodou
(Zdenek Borek, 7.A)
- u testů se mohlo podvádět,
pro mě jako žáka to byla jistá
výhoda (Jan Musel, 7.B)
- že jsem mohl podvádět u testů
(Maxmilián Pischczek, 7.C)
- líbilo se mi, že mohu být doma
s rodinou (Natálie Helánová,
8.A)
- konkrétní výhody jsem nejspíš
u distanční výuky neviděl žádné
(Richard Bauer, 8.B)
- mohla jsem později vstávat, to
se mi při distanční výuce líbilo
(Viktorie Mačková, 9.A)
- nebylo potřeba mít roušku,
také to vstávání bylo pohodlnější
(Vojtěch Machalla, 9.B)
- mohl jsem při výuce spát, radit
se při testech s kamarády (Jakub
Anděl, 9.C)
 
3. Co ti chybělo
během distanční výuky a na co
ses nejvíce těšil/a při příchodu
do školy?  
- nejvíce jsem se těšila na paní
učitelku a na své kamarády
(Maja Schneiderová, 1.A)
- mně chyběli kámoši, sice jsme
si povídali o přestávkách
na distanční výuce, ale to nebylo
ono (Matěj Heiler, 1.A)
- samozřejmě mi chyběli
spolužáci, těšila jsem se na ně
a na učení (Viktorie Urbancová,
1.C)
- těšil jsem se na kamarády a na
to, že dostanu nové sešity
(Matouš Růžička, 1.C)
- chyběli mi spolužáci, takže
na ně jsem se těšil (Jan Neusser,
2.A)
- hlavně mi chyběli kamarádi,
na ně jsem se těšila. A těším se
taky na další školní rok,
protože budu sedět se svojí
nejlepší kamarádkou (Stella
Gebauerová, 2.C)
- těšil jsem se na kamarády
a taky na paní učitelku (Petr
Košák, 2.C)
- tak samozřejmě bylo pro mě
těžké nevidět všechny spolužáky
(Radovan Bajgar, 3.A)
- chyběli mi kamarádi, kteří mi
vždy pomohli s učivem,
když jsem něco nevěděla (Vanda
Plačková, 3.A)
- chyběl mi kontakt se
spolužáky, povídání o ničem,
nejvíce jsem se těšila
na spolužáky a učitele a na to, že
se budeme zase normálně učit
(Natálie Kuligová, 3.C)
- hlavně mi chyběli kamarádi
a paní učitelka, takže na ně jsem
se těšil nejvíce (Petr Zapletal,
3.C)
- těšila jsem se na kamarády a na
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Erasmus v Itálii

a i mimo hodinu jsem měla
možnost vidět, že jsou opravdu
hodní. Vybavuje se mi situace,
kdy jsme si udělali společnou
fotku - žáci čekali na pokyn
učitele, že mohou jít ven
před školu a to samé platilo opět
při cestě zpátky do školy, byli
potichu a nepovídali si
mezi sebou. Podle mě je to
způsobeno také tím, že se jedná
o zemědělskou oblast,
a proto tito žáci nemají tolik
hmotných věcí, ovšem
ze stránky kázeňské jsou na tom
výborně, ví, co je slušné a co se
smí.
 
Jak v takové škole funguje
denní režim? Je stejný jako
u nás? 
Právě že ne. U nich hodina sice
začíná až o půl 9, ovšem
na druhou stranu konec výuky
bývá kolem třetí nebo čtvrté
hodiny, a to každý den. Navíc
žáci druhého stupně mají výuku
i v sobotu. Školka a první stupeň
mají krásné jednoduché
uniformy, takže i v tomhle
ohledu je to jiné než u nás.
 
A co technické vybavení školy? 
Tam je to na dobré cestě,
protože mají interaktivní televizi
ve třídách, 3D tiskárnu, také
nakoupili nově tablety a zařídili
počítačovou učebnu, tudíž tohle
hodnotím jako správný krok
kupředu a možnost propojit
techniku s výukou.
 
Slyšeli jsme zajímavost
v jídelně. O co tam šlo? 
Jak jsem už říkala, žáci jsou
z hlediska výchovy opravdu
skvělí a poslouchají na slovo
paní učitelku. Někde se ovšem
to jejich „vybití“ musí odrazit,
a taky že ano. Jakmile jsme šli
na oběd do jejich jídelny, bylo to
doslova jako ve včelím úlu.
Od učitelů mají povolené
povídání při obědu, ovšem
na základě tamní akustiky jsme
se neslyšeli na půl metru. Opět
je to věc, která u nás probíhá
opačně. Italští žáci se
během obědu smějí, vypráví si
zážitky a takhle proklábosí
i hodinu u jídla. Navíc v jejich
škole nemají polévky, zato ale
mají 1. chod klasicky těstoviny,

druhý chod pak lehký salát
s plátkem masa a na třetí chod se
podávalo veliké šťavnaté ovoce,
protože podle nich to výborně
čistí zuby po jídle.
 
Plánujete podobnou akci i do
budoucna? 
Ano, naše škola je zapojena
do dalších výjezdů a je to
samozřejmě dobře, nejenom
pro srovnání naší a jejich školy,
ale také pro předávání
zkušeností a tipů pro výuku. Já
osobně velmi tíhnu
pro Španělsko, proto bych si
dokázala v budoucnu představit
návštěvu španělské školy, poznat
tamní školství. Ovšem na druhou
stranu mě láká také nějaká
severská škola (Finsko), kde ten
vzdělávací systém je jedním
z nejlepších na světě. Škola
z Lagonegra k nám přijede
v říjnu a moc se na ně těšíme,
v blízké budoucnosti je také
naplánováno Dánsko.
 
Brala jste tento pobyt jako
pracovní pobyt nebo spíš jako
dovolenou? 
My jsme ten pobyt měli celkově
tak pěkně naplánovaný, že to
byla kombinace obou.
Dopoledne a část odpoledne
jsme trávili ve škole, odpoledne
pak byl naplánován vždy nějaký
výlet po okolí a viděla jsem
opravdu nádherná místa,
například malé městečko
Maratea bylo úchvatné. Počasí
bylo velmi příjemné, podívali
jsme se také jeden den k moři,
zahráli jsme si s místními žáky
turnaj v badmintonu. Celkově to
hodnotím jako skvělou
zkušenost a jsem velmi ráda
za možnost něco takového zažít.

Od 31. května do 4. června měli
4 učitelé skvělou příležitost
využít nabídku od Erasmu
a podívat se do italské školy, kde
mohli navíc poznat tamní
kulturu. Konkrétně šlo o paní
učitelku Bartuskovou,
Fojtíkovou, Svrčinovou a pana
ředitele Morice. Samozřejmě
jsme museli jednoho z nich
vyzpovídat, a proto Vám
přinášíme rozhovor s paní
učitelkou Bartuskovou.
 
Paní učitelko, byla jste v Itálii
na Erasmu, kde přesně jste
byli? 
Jednalo se o městečko
Lagonegro, velmi krásné
městečko s podobným počtem
obyvatel jako naše Ludgeřovice.
Pro představu je to zhruba 2
hodiny cesty na jih od Neapole,
konkrétně škola byla zhruba 20
minut od moře, je to velmi
hornatá oblast, velmi nádherná.
Ubytovali jsme se v krásném
malém hotýlku hned vedle školy.
Byl skromně, ale čistě zařízený,
takže za mě spokojenost.
 
Určitě byly patrné rozdíly
mezi naší a jejich školou
a vůbec stylem života. 
To ano, u nich jsou hory a moře,
ovšem je to chudší oblast, proto
kromě zemědělství nebylo
k vidění žádné další pracovní
odvětví jako fabriky a další.
Obyvatelé městečka se také dost
zaměřují na cestovní ruch, který
se po pandemii úspěšně znovu
rozjíždí. Ovšem je pravda, že
zatímco naše děti jdou po škole
třeba na hřiště, oni buď
pomáhají rodičům na poli
nebo jdou k moři, to musí být
paráda po práci si zajít
odpočinout na pláž.
 
Teď už se zaměříme
na samotnou školu. Co vás
na ní překvapilo? 
Asi nejvíce taková ta
jednoduchost, myslím tím
ve vybavení a zařízení tříd.
Představte si, že nemají žádné
nástěnky, obrázky, skříně, ale
úplně holé zdi, na kterých byl
jen kříž nebo obraz papeže, jinak
nic. Také mě překvapilo, že žáci
nemají šatny, nepřezouvají se,

jen mají ve třídě pár háčků
na oblečení. Na základě
hygienických opatření bylo také
velmi striktní to, že seděli
v jednolavicích, měli opravdu
poctivě roušky nasazené i venku,
tudíž neberou celou situaci
s koronavirem na lehkou váhu.
I o přestávkách třídu hlídali
školníci a uklízečky, což u nás
samozřejmě takhle neprobíhá.
Další věc, která nás překvapila,
byla ta, že ředitel ve škole vůbec
neučí, dělá opravdu pouze tu
manažerskou práci, zatímco
v Česku jak víme má i ředitel
nějaký úvazek, co se týče učení.
Poslední věcí pro nás
překvapivou byl fakt, že jen
málo učitelů, natož žáků umí
anglicky. Mezi týmem Erasmu
byla snad jedna jediná paní,
která angličtinu ovládala dobře,
ovšem ostatní ne - to vidím jako
velikou nevýhodu. Co se týče
školy, ta je na kvalitní úrovni.
V celé Itálii se konají celostátní
srovnávací zkoušky a na základě
výsledků žáků se škola zařazuje
do určitých úrovní. Tyto
zkoušky se konají každý rok
ve všech ročnících. A právě
škola, kterou jsme navštívili,
získala nejvyšší úroveň, takže to
svědčí o jejich vysoké kvalitě.
 
Asi jste si i pochutnala
na tamní kuchyni, je to tak? 
Samozřejmě! Jsem milovnicí
italského jídla, takže například
pizza, šunka, parmezán, sušená
rajčata, to je moje. Neodolala
jsem také mořským plodům
a měli tam také výbornou
italskou zmrzlinu, která se
opravdu nedá srovnávat s tou
naší.
 
Odnášíte si z této příležitosti
dobré zkušenosti? 
Já vždy říkám, že každá
zkušenost je dobrá zkušenost,
a to platí i zde. Je skvělé, že
v dnešní době funguje něco
takového jako je Erasmus
a pobyty podobného typu, měla
jsem možnost vidět výuku
v úplně jiných podmínkách.
Rozdíly byly tedy očividné, lidé
tam byli velmi příjemní a milí,
žáci velmi vychovaní,
na vyvolání okamžitě reagovali
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Kdo jsou naši reportéři?

zkušenost.
 
Jak vlastně vypadala příprava
na rozhovory? 
Vypadá to docela lehce, ale
příprava nám trvala třeba okolo
4 až 5 hodin. Musely jsme se
dohodnout, kdy máme obě čas,
abychom si mohly zavolat
a vymyslet otázky, které třeba
zabraly cca 2 hodiny, potom
nějaké hledání informací
o daném učiteli nebo učitelce,
které jsme zjišťovali například
od učitelů nebo ze sociálních
sítí. Poté jsme si vždycky půl
hodiny před rozhovorem
zavolaly, abychom
zkontrolovaly, jestli nám
všechno funguje tak, jak má,
a pak už samotný rozhovor,
který trvá pokaždé jinak dlouho.
Takže je to časově náročné.
 
Máš nějaký skrytý talent? 
Ano, umím se dotknout jazykem
nosu (smích).
 
A co tvá budoucnost, máš už
představu? 
Každý rok jsem věděla, kterému
povolání bych se chtěla věnovat,
teď nevím. Nejspíš ale asi ta
herečka, chtěla bych lidem něco
předávat a inspirovat je. Také se
díky herectví dostanete
k cestování, což mě velmi baví.
Mám ráda hraní, celkově něco
u filmu, takže asi to, ale pořád
nevím.
 
Jaká část dne je tvá
nejoblíbenější? 
Ráno, jelikož jsem plná energie,
napadá mě nejvíce nápadů, ráno
chci stihnout nejvíce věcí, jsem
nejvíce produktivní, je to
začátek nového dne a nejraději
chodím ven.
 
Kdybys mohla vycestovat
na zahraniční studijní pobyt,
kam by to bylo? 
V Anglii je jedna škola, The
BRIT school, ze které vycházejí
hudební a filmové hvězdy, takže
to by byla obrovská zkušenost
setkat se s těmi lidm, jenž tam
vyučují. Poté by byla zajímavá
nějaká škola v New Yorku,
jelikož mám New York velmi
ráda a chtěla bych se tam jednou
podívat, nebo taky v L.A.

Možná si říkáte, kdo dělá
rozhovory do školního časopisu?
Je pravdou, že jsme vám to
velmi ulehčili, protože kdo
pravidelně sleduje náš YouTube
kanál, ví, že v současné době
jsou reportéři, konkrétněji
reportérky, tři. Holky odpovídaly
na pár otázek, tak se pojďte
podívat.
 
Klára Krakovková
 
Je něco, co o tobě moc lidí
neví? 
Jsem velkou milovnicí
adrenalinu. Na dovolených
vyhledávám s rodinou extrémní
aktivity a už jsem si vyzkoušela
skok padákem, vodní skútr, skok
volným pádem, jednou jsme byli
i v džungli a v Polsku je velký
zábavní park Energylandia - tam
jsem vyzkoušela také mnoho
velmi vzrušujících atrakcí.
 
Máš už představu, na jakou
střední školu půjdeš a čím chceš
v životě být? 
Mám. Baví mě tvořit, malovat,
kreslit a využívat fantazii, takže
si představuji uměleckou školu
v Ostravě. V budoucnu bych se
chtěla věnovat grafickému
designu, navrhovat originální
plakáty, přání, pozvánky, zkrátka
dělat lidem pomocí umění
radost.
 
Už jsi navštívila mnoho zemí
a máš spoustu zážitků. Je ale
nějaká destinace, kam by ses
ráda podívala? 
Ano, těch mám ještě spoustu.
Určitě mě láká Afrika, Aljaška
a Amerika. Afriku a Aljašku
z důvodu nádherné krajiny,
rozmanité přírody
a dobrodružství a v Americe už
jsem byla, ale chtěla bych
poznat více států, hlavně ty
u moře jako L.A., Miami,
Floridu a podobně.
 
Jaké jsou tvé koníčky? 
Jak jsem již říkala, baví mě
tvořit, jsem kreativní člověk.
Maluji obrazy i na zakázku.

Kromě toho ráda cestuji, čtu
spoustu knih. Kromě četby jsem
také napsala mnoho příběhů
nejen v rámci českého jazyka,
ale také sama pro sebe, baví mně
psaní i poezie. Dále jsem
tancovala street dance a house,
to mě velmi bavilo. Teď
pokračuji v tanci spíše jen
s přáteli jako sport. Mnoho lidí
také ví, že jsem členkou skautu,
do kterého chodím s některými
spolužačkami a zažíváme tam
spoustu zážitků.
 
Kdybys mohla vycestovat
na zahraniční studijní pobyt,
kam by to bylo? 
Chtěla bych se podívat určitě
na Oxford, Yale nebo Harvard,
neboť desítky let si tyto školy
udržují nejvyšší prestiž vzdělání,
a také by mne zajímalo, jak to
tam chodí na rozdíl od našich
škol.
 
Proč ses rozhodla natáčet
rozhovory s učiteli? 
Kdo mně zná, ví, že vždy vezmu
nějakou aktivitu navíc,
i když mám povinností
nad hlavu. Ale to mi aspoň
pomáhá připravit se na další
etapy života, kdy různé úkoly
budou přicházet a nebudete moci
říct, že nemáte čas. Zkrátka mě
zajímalo, jaké to bude a chtěla
jsem si to vyzkoušet.
 
Co bylo na rozhovorech
nejzajímavější? 
Teď mě neberte zle, ale líbilo se
mi to, když jsme psali učitelům,
jestli by se s námi podělili
o nějaké zážitky, historky
a trapasy o učiteli, na kterého se
chystal rozhovor. Náhle,
když měli vyprávět o svých
přátelích a třeba věděli, že už
mají rozhovor za sebou, se
rozpovídali a dozvěděli jsme se
tolik zajímavých a vtipných
informací, že to téměř nešlo
vstřebat.
 
Vendula Šulová
 
Věnuješ se nebo ses věnovala
nějakým zájmům? 
Ano, vystřídala jsem toho dost.
Chodila jsem do gymnastiky,
vyzkoušela jsem si také aerobik.
Na základě aerobiku mě
zajímalo, zda mě bude bavit
tančení, tak jsem to zkusila.
Dokonce jsem navštívila pár
lekci mažoretek. Nic z toho mě
ale natolik neoslnilo, abych
v tom pokračovala.
 
Překvapilo tě něco
při rozhovoru s učiteli
na YouTube kanálu? 

Překvapilo mě trochu to, že
když jsme ukončily nahrávání
a rozhovor oficiálně skončil,
učitelé tam s námi seděli ještě
několik dalších minut a povídali
si s námi, zajímali se, jak
zvládáme pandemii a s ní
spojenou výuku. Bylo to velmi
pěkné si takhle popovídat
s učiteli.
 
Jsi na nějaké jídlo alergická
nebo ti nechutná? 
Jsem velkou milovnicí jídla,
ráda si pochutnám téměř
na všem. Co ale nemám ráda,
jsou houby, které snesu
maximálně v polévce, jinak ne.
A dalším jídlem, které mi
nechutná, jsou rajčata. Ale
kromě těchto dvou sním vše.
 
Stejně jako u Klárky se tě
zeptám, zda máš představu
o střední škole a povolání? 
Konkrétní povolání ještě úplně
nemám, ale zaměření si
představuji gymnázium,
obchodní akademii nebo možná
cestovní ruch. Baví mě práce
s financemi, takže nejspíš se
zaměřím na tuto oblast.
Představuji si, že bych měla
takovou práci, kterou by bylo
možné vykonávat z domu, abych
se tak mohla starat o děti a být
s nimi.
 
Kdybys mohla vycestovat
na zahraniční studijní pobyt,
kam by to bylo? 
Nedokážu vysvětlit proč, ale
láká mě Florida všeobecně.
Nejen jako destinace
na dovolenou, ale také i z
pohledu místní školy, takže
určitě Florida.
 
Tereza Florková
 
Proč ses rozhodla přidat se
do týmu reportérů? 
Vždycky se ráda zapojuju
do školních aktivit a kreativních
projektů, také mě baví točit
různá videa, a jelikož jsem
neměla v karanténě moc co
dělat, přišlo mi to jako dobrá
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Rozhovor s Mgr. Dagmar Navrátilovou
Letos nás opouští paní učitelka
Navrátilová, která se již dle
jejích slov těší do zaslouženého
důchodu. Při této příležitosti
vznikl rozhovor plný vzpomínek
a silných emocí, který připravila
Klára Krakovková.
 
Co vedlo k tomu, že jste se stala
učitelkou? 
Již od dětství jsem chtěla být
učitelkou, chtěla jsem lidem
pomáhat. Učitelství je velmi
těžká a zároveň nádherná
profese, která mě naplňuje
a baví.
 
Jaký typ žáka jste byla? 
Co se týče učení, byla jsem
průměrná, takže ani samé
jedničky a ani čtyřky nebo pětky
jsem neměla. Byla jsem pilnou
žákyní, vždy jsem dbala
na úpravu písma a vždy jsem
nosila úkoly včas. Jinak
mezi spolužáky jsem byla pěkné
číslo. Ráda organizuji věci
a jsem vůdčí typ, takže když nás
kluci v 7. třídě ze srandy zamkli
ve třídě a holky si lámaly hlavu,
jak se dostaneme ven, já už
otevírala okno, kterým jsme se
ze třídy osvobodily. Pokud byl
průšvih a já v něm hrála roli,
vždy jsem se paní učitelce
přiznala, nelhala jsem.
Kromě toho mé dětství bylo
skvělé, pořád jsme byli venku,
hráli jsme vybíjenou, skákali
přes gumu, měli jsme skvělou
partu a skvělé dětství.
 
Učíte hlavně český jazyk. Proč
jste se rozhodla zrovna tohle
vystudovat? 
Když se zpětně ohlédnu, vděčím
za to zejména mé mamince,
která byla velmi chytrá žena.
Nejprve jsem chtěla vystudovat
kombinaci tělocvik/zeměpis,
protože jsem dělala atletiku
a velmi mě bavila. Maminka mi
ale říkala, že bych měla velké
množství matematiky a taky jak
bych v tělocviku dělala
v šedesáti letech kotouly
(smích)? Tak jsem se nakonec
rozhodla ke kombinaci český
jazyk/hudební výchova, neboť
jsem v té době hrála ještě
na klavír a s hudebín výchovou
byla jediná kombinace právě ta
čeština. Nakonec jsem ráda, že
jsem si vybrala tuhle kombinaci.
 
Co se vám na učení líbí? 
Mě se nejvíce líbí a zároveň mě
těší, když vidím výsledky
a posun u každého jednotlivce.
Je to podobné jako s tou
atletikou. Pokud trénujete
správně, výsledky se dříve
nebo později dostaví a začnete

se zlepšovat. To samé vidím
u žáků, kteří si postupně osvojují
dané učivo a umí ho nejen
uchovat v paměti, ale správně
aplikovat. Z toho má potom
nejen žák, ale i já radost,
a myslím si, že takhle to cítí
každý učitel.
 
Je v životě člověka učení
důležité? 
Velmi! Je to jedna
z nejdůležitějších věcí v životě,
protože se učíme celý život.
Na druhou stranu je ale
důležitější to, jaký jste člověk.
Můžete mít 5 vysokých škol,
ovšem to z vás nedělá dobrého
člověka. Proto když vidím, že je
žák hodný, srdečný a umí
pomáhat lidem a zároveň má
špatné známky, tak přesto
pro mě bude mít daleko větší
hodnotu než jedničkář, který vás
neumí ani slušně pozdravit.
Slušnost, zodpovědnost a ochota
převažují nad ostatními věcmi
a tohle bychom si jako učitelé
měli klást vedle výsledků
vzdělávání mezi ty největší cíle.
 
Existuje předmět, který nerada
suplujete? 
Mně je v podstatě jedno, který
předmět supluji, nejsem
vyhrazená proti konkrétnímu
předmětu. Spíš mi vadí, že
u některých předmětů mají žáci
pocit, že mají volnou zábavu.
Pokud vím, co mám učit a od
daného kolegy dostanu kvalitní
materiál, nemám se suplovanými
předměty problém.
 
Jaký máte názor na kvalitu
českého školství? Jsme
na dobré cestě? 
Vždy říkám, že pan Komenský
byl někdo. Jeho principů školství
bychom se stále měli držet,
samozřejmě technika je skvělá
věc a dnešní možnosti, jak
techniku zapracovat do výuky,
jsou neuvěřitelné, ale měli
bychom si dávat pozor, aby nás
úplně nepohltila. Já konkrétně
bych zjednodušila český jazyk,
neboť je velmi složitým
předmětem a všeobecně podle
mě nejsou češtináři moc oblíbení
kvůli tomu, jak těžký předmět to
učí. Tolik pravidel, výjimek
a specifických výrazů, je to
zkrátka náročný předmět.
Od toho se pak odráží i vysoká
náročnost přijímacích zkoušek
z českého jazyka. Takže určitě
bych český jazyk zjednodušila.
Navíc jsou předměty, které pak
žáky baví více a méně, tam opět
vidím ideální možnost vybrat si
z pohledu žáka předmět, který se
mu více líbí a chce se na něj

zaměřit. Jako příklad uvedu
fyziku - pokud se chce nějaký
žák zaměřit na fyziku a baví jej,
měl by ji mít jako předmět,
ovšem druhému žákovi třeba
více vyhovuje zeměpis atd.
 
Co podle vás ve výuce chybí? 
Vlastenectví. To, že víme historii
a kulturu ostatních zemí je super,
ale nevíme vše o naší vlastní
historii, významné státní svátky
a další. Netvrdím, že žáci nemají
povědomí o významných
osobnostech naší historie, ale
měli bychom se na tohle více
zaměřit už od první třídy, aby
žáci byli hrdí na to, jak bohatým
národem je Česká republika, to
mi ve výuce trochu chybí. Jsme
velmi pracovitý národ plný
skvělých řemesel, na to by se
nemělo zapomínat. Také
na středních školách to jde vidět
- všichni by chtěli nejraději
studovat gymnázium a podobně,
ale zedníci, tesaři a podobně, to
je zlaté dno. Pokud není žák
studijní typ, ať se dá na nějaký
praktický obor, a když je moc
šikovný, bude se mít v životě
skvěle.
 
Učíte raději starší nebo mladší
děti? 
Určitě starší žáky. Tím nechci
říct, že malé děti nemusím,
ovšem s těmi staršími pracuji
téměř od začátku a mám ráda
takovou tu spolupráci na dospělé
úrovni.
 
Již několikrát jste zmínila, že
jste dělala atletiku. Co pro vás
atletika a vůbec sport znamená? 
Znamená pro mě velmi! Atletiku
jsem začala dělat už jako malá
a vždy mě bavila. Nejdříve jsme
museli mít všeobecnou průpravu
a až později jsme se začali
specializovat na danou
disciplínu. Já konkrétně jsem
dělala hlavně výšku a lidé, kteří
se v tom nepohybují, by ani
nevěřili, kolik techniky a píle je
zapotřebí. Stále jsem aktivním
rozhodčím, takže když je
například i všem dobře známá
Zlatá tretra, dělám rozhodčí
i tam. Atletiku jsem také
trénovala, ovšem z hlediska času
to bylo pro mě náročné. Proto
dělám rozhodčí a to mi
vyhovuje. Líbí se mi, že atleti
jsou vesměs moc fajn a srdeční
lidé, a i když hrají o trofeje,
navzájem si fandí. Také se mi
líbí ta soudržnost a týmový
duch, například při štafetě
a jiných disciplínách, zkrátka se
mi líbí ta dřina, že za něco
bojuješ. Kromě atletiky ráda
hraju ping pong, jezdím na kole,

zkusila jsem si několikrát vodní
lyže, zkrátka od každého sportu
trochu.
 
Kdybyste si mohla vybrat jiné
povolání, čím byste chtěla být? 
Jsem milovnicí tance, pohybu.
Takže jsem vždy chtěla tancovat
profesionálně. Co se týče stylu,
to je mi celkem jedno, pokud je
kvalitní hudba, nesejde na tom,
co tancuji. Dokonce jsem vedla
na gymnáziu skupinu lidí, se
kterými jsem dělala
choreografii, a poté jsme naše
čísla předváděli na různých
akcích a plesech. Kdysi to
nebylo jednoduché dát se
na tanec, to bych musela
studovat v Praze a budoucnost
bych měla nejistou, proto mě
nakonec maminka ujistila, že
učitelka bude lepší.
 
Co vám nejvíce bude chybět? 
Budou mi chybět lidé, kteří mi
něco dali, ať už to jsou žáci
nebo učitelé. Bude mi chybět
i pan ředitel, který začínal učit
na této škole ve stejný rok jako
já. Je to velmi schopný člověk,
který se dětem opravdu věnuje
a má o ně zájem, navíc má
podobné vlastnosti jako já, moc
si ho cením. Samozřejmě mi
budou chybět i mí kolegové, se
kterými jsem toho tolik zažila.
Cením si žáků, kteří jsou něčím
výjimeční, šikovní a zvídaví.
Zkrátka mi toho bude chybět
hodně, na druhou stranu tady
můžu kdykoliv přijet se podívat.
 
Na co se těšíte do budoucna?
Už víte, jak budete trávit dny
bez práce? 
Těším se na vše, budu mít určitě
nabitý program. Už teď mám
dojem, že to všechno nebudu
stíhat. Ráda pomáhám lidem,
pokud to bude možné, vyhledám
nějakou organizaci, která
pomáhá lidem, a přiložím ruku
k dílu. Také se budu více
věnovat svému vnukovi
a celkově rodině. Jsem člověk,
který zkrátka miluje život, a chci
si ho naplno vychutnat a užívat.
 
Chtěla byste říct něco na konec
našeho rozhovoru? 
Hlavně bych chtěla říct tohle -
rozhlédněte se kolem sebe
a uvidíte, kolik krásy je na tom
našem světě. Nekoukejte
do mobilů, vypněte ty přístroje
a věnujte se tomu, co máte rádi.
Mějte radost z maličkostí,
z toho, když uděláte něco
hezkého pro druhé. Takže bych
ráda vzkázala všem lidem, ať se
mají dobře a užívají si života.
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Certifikáty za Cambridge 
zkoušky byly předány

Žáci devátých ročníků se 9. října
2020 konečně dočkali a převzali

mezinárodně uznávané
certifikáty za složení náročných
zkoušek z anglického jazyka.
Jako vůbec první pokořili
zkoušky na úrovni A2-B1 už v 8.
ročníku, což dokazuje, že se
úroveň žáků v anglickém jazyce
na naší škole neustále zvyšuje.
I přes trochu improvizované
podmínky jsme se jako škola
pokusili vytvořit důstojnou
atmosféru a žáky za jejich snahu
odměnili drobnou pozorností.
Gratulujeme!

Ocenění učitelé
24. června se konalo slavnostní
předávání ocenění ke Dni učitelů
na Městském úřadu v Hlučíně.
Velmi zaslouženě ocenění
získala Mgr. Milena Svrčinová
a Mgr. Ondřejka Langrová.
Během pandemie se spoustu
učitelů muselo vypořádat
s novými věcmi, bylo třeba
zapojit hlavně kreativitu a důvtip
tak, aby výuka byla pro žáky
nejen přínosná, ale i zajímavá
a zábavná. Obě naše paní
učitelky měly z ocenění
obrovskou radost a tento
slavnostní den si patřičně užily.

Školní družina online

Během online výuky nezahálela
ani naše školní družina, která se
zapojila do pravidelného online
vysílání, a to každý čtvrtek, kdy

vysílala jak hlavní budova, tak
i dolní škola. Každý týden celý
tým vychovatelů připravoval
pestrý a zábavný program
pro děti. Žáci tak
prostřednictvím Google Meet
tvořili různé obrázky, hráli hry
a vychovatelé nově také zařadili
odpolední čtení pohádek. Jsme
moc rádi, že alespoň tímto
způsobem byla družina s dětmi
v kontaktu, a věříme, že
navzdory nepříznivé situaci se
žáci pobavili a třeba i něčemu
novému naučili.

Zázraky přírody

V měsíci dubnu a květnu 2021
proběhla na naší škole výtvarná
soutěž pod záštitou tematického
přírodopisného celku “Dne

země”. Hlavní myšlenkou byly
zajímavosti z říše rostlin
a zvířat, například že i ryby mají
žízeň, proč je těžké nalézt
čtyřlístek, která jídla se podobají
lidským orgánům, proč je moře
slané, jak vznikají perly a jiné
záhady. Děti mohly malovat,
kreslit, fotit, tvořit či upravovat.
Je krásné vidět, kolik
talentovaných dětí je okolo nás.
Děkujeme všem zúčastněným,
velice si Vaší práce ceníme
a těšíme se na příští zázračné
nejen výtvarné výtvory.

Slavnostní ukončení školního roku

Emoce, vzpomínky, šťastné
okamžiky, to všechno a mnohem
více bylo k vidění 29. června
při příležitosti slavnostního
předávání vysvědčení devátým
ročníkům a s tím spojeným
ukončením školního roku. Je již
dlouholetou tradicí, že žáci
devátých ročníků
prostřednictvím vtipných
a vzpomínkových videí ukončí
školní rok a také jejich
devítiletou školní docházku
plnou zážitků a krásných chvil.
Protože byly devítky tři, byli
také tři moderátoři - Amálie
Rykaluková (9.C), Filip
Nelhübel (9.A) a Albert Žurovec
(9.B).
Program byl velmi pestrý
a zábavný - žáci vytvořili skvělé
video na základě distanční

výuky, které všechny pobavilo
a dostalo je do patřičné nálady.
Nesmělo se zapomenou na lidi,
kteří skvěle vedou naši školu -
pan ředitel Karel Moric, paní
zástupkyně Vladimíra Lišková
a také výchovný poradce
Marcela Bilová. Poté se přešlo
k samotnému předávání
vysvědčení. A jaké střední školy
si vybrali naši žáci? - je to
opravdu pestrá škála, tak
například zdravotnické školy,
obor veterinář, víceleté
gymnázium, cestovní ruch,
letecký mechanik, obchodní
akademie, elektrotechnika
a spoustu dalších.
Další zábavnou částí bylo video
s našimi učiteli, které se velmi
povedlo. Samozřejmě se
nesmělo zapomenout také

na společné zážitky
a vzpomínky - k tomu sloužilo
vzpomínkové video z různých
školních akcí, výletů a zájezdů.
Nakonec si vzali slovo samotní
třídní učitelé, jejichž obětavost,
spolupráce a každodenní
laskavost napomohly k tomu, že
tito žáci ukončili zdárně
základní školu a dostali se
na vysněné střední školy- za 9.A
pan učitel Petr Stočes, v 9.B
paní učitelka Veronika Seidlová

a za 9.C pan učitel Jakub
Kolenko.
Milí žáci, doufáme, že na naši
základní školu budete vzpomínat
jako na místo plné pěkných
zážitků a že se vždy rádi přijdete
za námi podívat, protože i
když se rozprchnete do okolí,
u nás budete mít vždy dveře
otevřené. Přejeme spoustu
úspěchů, zážitků a hlavně
spoustu splněných snů, malých
i těch největších.
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Deváté ročníky v Praze

Požární ochrana očima dětí

Hasičský záchranný sbor ČR
připravil soutěž Požární ochrana
očima dětí a mládeže pro žáky
základních škol k prověření
znalostí z oblasti požární
ochrany a ochrany obyvatelstva.
Školního kola této soutěže se
zúčastnilo 101 dětí. Děti
vypracovaly prezentace na téma
Dopravní nehody
na železničních přejezdech -

náročný úkol pro hasiče.
V okresním kole této soutěže se
umístil na 2. místě Tobias Hodan
ze 7. B a 3. místo patřilo Tereze
Dihlové ze 6.B.
Dne 25. 6. 2021 přijeli osobně
zástupci hasičského sboru
z Opavy předat našim žákům
ceny. Děkujeme za velmi milou
návštěvu a budeme se těšit
na další ročník této soutěže.

Ukázka dravců

Který dravec má největší rozpětí
křídel? Kolik váží jestřáb lesní?
A který z dravců útočí vždy
na hlavu kořisti? Tyhle a mnoho
dalších zajímavých informací se

naši žáci dozvěděli na akci
ukázky dravců od společnosti
Seiferos. Akce byla velmi
vydařená a žáci si odnesli
spoustu zážitků a informací.

7.B na ranči 7.A v ostravské ZOO

Rozloučení s kontejnerovými třídami
Na základě velkého počtu dětí
a nedostatku prostoru se od září
stěhovala paní učitelka Fojtíková
s paní učitelkou Svrčinovou
společně s dětmi
do kontejnerových tříd, které
stály na školním pozemku. Tyto
třídy byly kompletně vybavené
technikou, lavicemi, sociálním
zařízením i materiálními
pomůckami.
Děti, nejdříve z nového prostředí
nejisté, si samozřejmě musely
na takovou změnu zvyknout,

ovšem po čase si tohle místo
moc oblíbily. Nyní ale nastává
doba, kdy je dostavěné patro
téměř hotové, a to znamenalo
pro žáky 3.A a 3.C se
s kontejnerovou třídou rozloučit.
Jak lze vidět na fotce, nebylo to
vůbec jednoduché a žáci se
společně symbolicky semkli
kolem kontejneru, aby tak dali
najevo, jak moc dobře jim tady
bylo. Nemusí ovšem vůbec
smutnit, protože na ně v září
čekají krásné zrenovované třídy.
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4.B zdraví z Darkoviček 3.B zasadila lípu


