
 

 
 

 

 Školu dělají lidé, proto záleží hlavně na nich, tedy na nás žácích 
i učitelích, jaká je. Dokazuje to i fotoprojekt spolužačky Kutílkové ze 7. 
třídy. Z webu školy jsme si ho vypůjčili i my. Hlavní roli v něm totiž hraje 
Mgr. Pavel Herold, ředitel školy. A právě s ním jsme si povídali. 

 

Za pár dní za sebou zavřou navždy 
dveře základky. Chodili do ní rádi 
nebo pro ně byla jen nutným zlem? 
Na co budou vzpomínat? Cítí se už 

starší, jiní, dospělejší?  

Adam Hipča: Baví mě spíš dělat 
blbosti s kamarády, na to určitě budu 
vzpomínat. A protože nedělám, co 
mne nebaví, neučil jsem se. Škola je 
vlastně surově nutné zlo. Tedy až na 
pár předmětů, jako například dějepis, 

tělocvik a zeměpis. 

Nikola Miková: Prožila jsem tu devět 
let života s nejlepšími lidmi. A něco 
mě tu i bavilo! Nejhorším zážitkem 
byla dvojka z chování za kouření. 
A  jestli se cítím dospělá? Nevím… 
Hodně toho začínám poznávat až teď 
a bojím se, jak to bude vypadat, až 

opustím základní školu. 

Jakub Jedlička: Nevím proč, ale 
dospělý se necítím. Špatné zážitky ze 
školy nemám, ale pokud mám říci 
názor, základní škola je nutné zlo. 
A  co mě pobavilo? Asi můj děda, když 
mě začal hecovat proti jednomu ze 

zdejších učitelů! 

Co si myslíte, že se děje v létě ve škole? NIC!? Představujete si, že 
jakmile skončí škola, budova se zamkne a učitelé se celé léto válí na 
gauči a nic nedělají? Tak to jste na velkém omylu. O velkých prázdni-
nách je totiž ve škole pořádně rušno. 

„Ředitelna žádné prázdniny nemá, školu je třeba připravit na další 
školní rok. Léto je proto pro nás časem oprav, rekonstrukcí a budo-
vání,“ říká ředitel školy Pavel Herold. Některé úpravy, na kterých 
stráví řemeslníci v létě mnoho hodin práce, žáci ani nezpozorují. Ji-
ných novinek, jako byly například třídy plně vybavené novou výpo-
četní technikou z projektu Peníze do škol či šatních skříní na druhém 
stupni, si samozřejmě všimnou okamžitě. 

Ani učitelé nemají volno 

Učitelé nemají celé dva měsíce volno. „Ale přál bych jim to,“ podo-
týká Pavel Herold, „Měli by mít možnost úplně vypnout, protože uči-
tel je jedna z nejnáročnějších profesí na psychiku!“ Na to, aby si 
učitelé připravili učební plán na celý školní rok a přizpůsobili jej tří-
dám, které budou učit, a aby prostudovali nové podklady, jeden pří-
pravný týden na konci srpna nestačí. Prvňáčky je třeba naučit nové-
mu školnímu rytmu, šesťáky systému výuky na druhém stupni… To 
vše je velmi těžké. Často se hovoří o tom, že učitelé by měli mít 
k dětem individuální přístup. „Snaží se o to, ale s třiceti žáky ve tří-

           Pokračování na straně 2. 

HLEDÁME REDAKTORY, FOTOGRAFY I VIDEOREPORTÉRY 

Baví vás točit videa? Máte talent vytvářet komiksy? Rádi fotografu-
jete nebo byste si chtěli vyzkoušet roli moderátora v rozhlase a při-
pravovat s námi další čísla školních novin? Připojte se ve školním 
roce 2013/2014 do našeho redakčního týmu v kroužku žurnalistiky 
a literární tvořivosti. Přihlášky a další informace najdete na 
www.pcdrak.cz, na telefonním čísle 774 776 361 nebo e-mailu 

khavelkova@pcdrak.cz. Vhodné pro žáky od 4. tříd. 

 

 

Jak by se měly 

jmenovat noviny 

žáků 2. ZŠ Beroun? 

Pište nám své 

nápady na 

redakce@pcdrak.cz  

http://www.pcdrak.cz/
mailto:khavelkova@pcdrak.cz
mailto:redakce@pcdrak.cz


 

 

 

 

Většina z nás bydlí, co by do školy tzv. kamenem dohodil. Každý den potkáváme ty stejné lidi. Zřejmě je 
ani nevnímáme, ale oni nás často ano. A logicky nás srovnávají se sebou samými, když byli v našem věku. 
Jací tedy jsme v očích dospělých? Vyrazili jsme do ulic a ptali jsme se… 

Kdo má podle vašeho názoru vysvětlovat špatné známky? Můžeme za ně 
pokaždé my (jako na obrázku s letopočtem 1969) nebo jsou horší známky 
jen důsledkem toho, že nás ve škole dobře neučí? Zajímaly by nás vaše 
názory! Přihlaste se na www.pcdrak.cz a klikněte na názor, který je 
nejblíže tomu vašemu. Anketa vám zabere jednu minutu! 

 

 

Dnešní školáci jsou mnohem sebevě-
domější a svobodnější. To má samo-
zřejmě svá negativa i pozitiva. Je 
dobré, když se snaží prosadit už tak 
mladí, ale někdy dělají nepříjemným 
až agresivním způsobem. Škola ale 
podle mne moc ovlivnit nemůže, když 
má jeden učitel ve třídě třeba třicet 
dětí. Je to jen na rodičích.   

               Jitka 
 

Škola nemá na děti téměř žádný vliv. 
Stačí, když se učitel na žáka jen křivě 
podívá a rodiče ho pomalu žalují. Dří-
ve co řekl učitel, bylo svaté. Dnes je to 
dětem více méně fuk. Často jsou ještě 
drzí.    

          Marcela 
 
Děti jsou trošku sebevědomější a  troš-
ku drzejší. Ale nemyslím si, že by se 
nějak ve srovnání s námi změnily. To 
spíš rodiče jsou jiní a mnohem horší 
než jejich děti. Ty dnes nemají téměř 
žádné povinnosti, avšak mohou vlast-
ně všechno. Nic jim nikdo nezakazuje 
a  nemusí se obávat trestů. 

                  Stanislava 

Dokončení ze strany 1. 

dě, to je docela problém. V zahraničí to řeší třídní asistenti, 
u  nás jsou bohužel spíše výjimkou,“ konstatuje Pavel Herold. 

Jaká přání má ředitel? 

„Určitě bych chtěl, aby se k sobě děti lépe chovaly a více se 
o  sebe zajímaly. Dnes si řada žáků nasadí o přestávce na hlavu 
kapuci a do uší sluchátka, aby to volno nějak přetrpěla. A když 
přijdou ze školy, tráví svůj volný čas podobně. Podporuji proto 
různé zájmové kroužky na škole a rád bych, aby se i o rodiče 
více zajímali o to, co dělají jejich děti ve svém volném čase,“ 
říká Pavel Herold. Žáci mají mnoho dobrých nápadů a měli by 

dostat maximum možností a  pomoci při jejich realizaci. 

Tři názory žen „zvenku“ a všechny se shodují v tom, že jsme sebe-
vědomější a také drzejší. No ano, to asi jsme. Ale je to opravdu 
tak špatné? Možná neděláme všechno úplně dobře, jenže v našem 
věku na to máme ještě právo. Učíme se nejen psát, číst a  počítat, 
ale také žít mezi lidmi. A navíc – stát v koutě se přece nevyplácí.  

Naše škola organizuje řadu zájmových 
kroužků. Spolužáci z prvního stupně si 
užijí spoustu zábavy i v družině. 

http://www.pcdrak.cz/


 

 
 

 

Iva Šimková učí na naší škole češtinu a je zároveň výchovnou poradkyní. 
Co to znamená? Právě za ní chodí naší rodiče, když se s námi ve škole 
něco děje. Přijít za ní určitě ale můžeme i sami, není třeba se stydět.  

Určitě se všichni shodneme, že paní učitelka Šimková je fajn. 
Vypráví vtipné historky ze školy, z výletů s žáky a dokonce i ze 
svého života. A tak jsme se rozhodli o ní zjistit trochu více.  

Chtěla jste být učitelkou už od dětství? 

Sama jsem měla obrovské štěstí na učitele, takže jsem chtěla být 
učitelkou odjakživa. Rodiče si přáli, abych byla lékařkou. Mě to ale 
nelákalo. Myslím, že bych neunesla to, když bych někomu nedokázala 
pomoci. Svého rozhodnutí jsem nikdy nelitovala. 

Jaké jsou dnešní děti. Jsou chytřejší nebo hloupější? 

Dnešní děti mají určitě daleko větší možnosti k tomu se vzdělávat 
a  jak získávat informace. V žádném případě nejsou hloupější, spíše 
jsou pohodlnější. 

Když jste byla žačka, bavilo vás chodit do školy? Jaký předmět 
jste měla nejraději? 

Já už chodím do školy téměř šedesát let a nikdy mě to bavit nepřes-
talo. Jako žačka jsem měla velmi ráda jazyky a dějepis a zůstalo 
mi to dodnes. Češtinu učím a dějepis mám jako koníček. 

Mělo to, že jste učitelka, vliv na vaše děti? 

Asi je to ovlivnilo. Chodily totiž na stejnou školu, na které jsem učila 
a tak věděly, že se vždy všechno hned dozvím. Nechtěla jsem určitě, 
aby se flákaly. Na druhou stranu nejsem příliš ambiciózní, abych je 
nějak „dusila“.            Pokračování na straně 4. 

 

Není to o nervy být celý den mezi námi? 
Protože, přiznejme si, nejsme vždycky 
hodná zlatíčka. Proč vlastně mají peda-

gogové tuto práci rádi?  

Lubor Vlček, učitel: Rád pracuji s lidmi. 
Mám dobrý pocit, když vidím, že se s mou 
pomocí děti něco naučí. Práce učitele mě 

naplňuje a nikdy bych ji nevyměnil.  

Tereza Petrášová, vychovatelka: Práce 
s dětmi je úžasná! Těší mne, když vidím, 
že jsem přispěla k tomu, aby spolu lépe 
komunikovali. A mám radost, jestliže 

vidím, že jsem je něco nového naučila. 

Vladimír Mezník, učitel: Stačí se jen 
podívat na rozzářené dětské oči a všech-
ny důvody, proč bych tuto práci neměl 
dělat, jsou pryč. Učitelské povolání je 

těžké, ale stojí to za to.  

Chtěli byste si přečíst něco o dalších učitelích, kuchařkách či třeba 
o školníkovi nebo o nějakém úspěšném spolužákovi? Pište nám své 

nápady na e-mail redakce@pcdrak.cz  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijde Pepíček domů a tatínek se ho ptá: „Tak 
Pepíčku, co bylo ve škole?" 
„Čtyři jedničky a jedna pětka." 
Tatínek otevře žákovskou knížku a tam 
je napsáno: 11. 11. - Matematika: 5! 

Paní učitelka se ptá při matematice Pepíčka: 
„Když ti dá maminka jednu žvýkačku a tatínek 
dvě, co budeš mít?" 
„Prosím, velmi svěží dech." 

„Honzíku, ukaž nám, jaké máš vysvědčení." 
„Až později, tati, já ho půjčil Mirkovi, on 
chtěl postrašit své rodiče." 

Pokračování ze strany 3. 

Do jaké míry by se měli rodiče účastnit našich školních povinností? 

Myslím si, že by měli důsledně dbát na to, aby děti dělaly vše, co po nich učitelé chtějí. Měli by dohlédnout na 
to, aby chodily do školy s věcmi, které potřebují na vyučování. A také by měli být důslední a nesnažit se dětem 
jejich povinnosti ulehčovat, protože tak to v životě prostě nefunguje. 

Změnila byste pravidla českého jazyka tak, aby byl jednodušší? 

Podle mne existují těžší jazyky než čeština. Je úžasná a libozvučná. Čínština nebo japonština jsou určitě nároč-
nější jazyky. V češtině se už řada věcí zjednodušila, například psaní velkých písmen. Ale abychom psali příbytek, 
dobytek s měkkým i, to si nedovedu představit. Přišli bychom tím i o tradici, vždyť náš mateřský jazyk historicky 
již překonal řadu úskalí. 

Dědí se u vás v rodině povolání učitele? 

Dědí, dcera je učitelka a syn vystudoval speciální pedagogiku, přestože se tím dnes neživí…  

Jak trávíte volný čas? 

Mnoho volného času nemám, ale ráda cestuji a čtu. Čtení je moje celoživotní vášeň, nejraději mám historické 
romány. Ráda jezdím do divadla a chodím na výstavy, zejména pak výtvarného umění… A také mám psa, se 

kterým si užívám procházky. 

ČÍNŠTINA JE URČITĚ MNOHEM TĚŽŠÍ NEŽ NAŠE ČEŠTINA 

 
Toto číslo Prostě (jen) našich novin pro vás připravila v rámci kroužku žurnalistiky Eliška Posová  
z 6. třídy. Layout: PcDrak, Tisk: 2. ZŠ Beroun.  
Kontakt: Eliška Posová ve škole, e-mail: redakce@pcdrak.cz 
Za pravopisné a  jiné chyby redakce neručí. Jejich původcem je školní skřítek, který vymazává paměť žáků 
a omezuje jejich schopnosti při písemkách a zkoušení! 

Noviny najdete i na webových stránkách školy www.2zsberoun.cz a na www.pcdrak.cz.  

Příště tady mohou být vaše komiksy, vaše vtipy, vaše humorné obrázky nebo fotografie z prostředí školy. 

Posílejte, zavalujte nás vašimi materiály „ostošest“! 

http://www.2zsberoun.cz/
http://www.pcdrak.cz/
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