
 

 
 

 

Často slýcháváme od dospělých, že byli jiní – lépe se učili a co řekl 
učitel, to pro ně bylo svaté. Jsme skutečně tak jiní? Musí být dnešní 
učitelé rasové, aby nás zvládli? Nejen o tom jsme si povídali s Monikou 
Onderkovou, třídní učitelkou 4. B. 

 

         Pomozte tím, co již nenosíte  

Vyberte s rodiči oblečení a boty, které 
již nenosíte a přineste je 14. a 15. 11. 
do školy. Humanitární sbírkou pro 
Diakonii Broumov chceme pomoci těm, 
kteří to potřebují. Sbírka se po oba dny 
uskuteční od 8.00 v přízemí obou 
stupňů. 14. 11. také před rodičovskými 
schůzkami od 16.00 do 17.00.  

Kromě oblečení jsou vhodné rovněž 
lůžkoviny, ručníky, utěrky, přikrývky, 
polštáře deky. Všechno musí být čisté  
a suché. 

PŘIJÍMÁME REDAKTORY, SPISOVATELE A AUTORY KOMIKSŮ 

Baví vás točit videa? Máte talent vytvářet komiksy? Rádi fotografujete 
nebo byste si chtěli vyzkoušet roli moderátora v rozhlase a připravovat 
s námi další čísla školních novin? Chcete psát knihy?  

Připojte se do našeho redakčního týmu v kroužku žurnalistiky a literární 
tvořivosti každé úterý od 16.30 do 18.00.  

Přihlášky a další informace najdete na www.pcdrak.cz, na telefonním čísle 

774 776 361 nebo e-mailu redakce@pcdrak.cz. Vhodné pro žáky od 4. tříd. 

         Čtvrťáci, jdeme bruslit! 

Koncem října vyrazily děti z prvního 
stupně na led. Některé tu byly poprvé  
a tak se učily spíše padat a zvedat 
se. Když se všichni žáci trochu 
rozjezdili, přišel čas her a soutěží. 

 

Bruslení se koná i tento měsíc, pro 
čtvrťáky například 12. a 19. listopa-
du. Sraz je v 7.35 u ping-pongových 

stolů na 1. stupni. Cena: 35 Kč. 

Učíte češtinu, ale také angličtinu, který jazyk je podle vás těžší? A proč?  

Češtinu umím mnohem déle a lépe, a proto je pro mě určitě těžší an-
gličtina. Tu jsem se totiž začala učit až v dospělosti.  

Jaký názor máte na aktivitu dnešních žáků při hodině?  

Moji žáci jsou v hodinách aktivní. Samozřejmě čím jsou mladší, tím jsou 
aktivnější. Záleží pak na mně, jak je k práci motivuji.  Prvňáci určitě 
potřebují jiné podněty, než čtvrťáci, které nyní učím. Snažím se vymýšlet 
stále něco nového. Čím jsou děti starší, vedu je k větší samostatnosti  
a využívám jejich vědomostí a zkušeností.  

Má podle vás učitel, chce-li, aby ho žáci respektovali a vnímali, být 
přísný nebo může být hodný?  

Učitel by měl být hodný, ale musí být i přísný a důsledný. Jestliže chce, 
aby ho žáci respektovali, měl by být vzorem, nastolit pravidla a také je 
sám dodržovat. Osobně například vždy odpovím na pozdrav a poděkuji. 

Učíte také předměty, jako jsou vlastivěda a přírodověda – co by z nich 
měli děti skutečně znát, když si dnes mohou vše najít na internetu?   

            Pokračování na str. 2 

 

 

Celkem osm příběhů na téma „Sociální 
síť – místo k přátelství nebo nebez-
pečná hra?“ se sešlo před podzimními 
prázdninami v ředitelně školy a zařa-
dilo se do stejnojmenné soutěže zá-
kladních škol a gymnázií v Berouně. 
Cílem bylo v rámci prevence krimi-
nality upozornit na nebezpečí, o nichž 
děti, a často ani jejich rodiče, nevědí.  

Chcete, aby vaše příběhy všichni 
znali, i když jste nevyhráli? Pošlete 
nám je do redakce na e-mailovou 
adresu redakce@pcdrak.cz nebo je 
předejte některému z našich redak-
torů (viz strana 3). Uveřejníme je. 

                              Pokračování na str. 2 

 

Proč jste se stala učitelkou a nevybrala jste si 
něco jednoduššího? A navíc na prvním stupni, 
kde učíte tolik předmětů!  

Od doby, kdy jsem začala chodit do školy, jsem 
nikdy neuvažovala o jiném povolání. Chtěla  
 jsem učit na prvním stupni, protože mám velmi 
ráda malé děti. Když jsem byla ve druhé třídě, 
nepřijali mě do Lidové školy umění s tím, že  
  nemám hudební sluch. Přesvědčila jsem rodiče  
            a nechala jsem se znovu přezkoušet.     
              Povedlo se a přihlásila se na hodiny  
                klavíru. Bylo mi totiž jasné, že to  
                 jako budoucí učitelka budu potře- 
                  bovat. Na vysoké škole jsem se pak  
                   zaměřila na výtvarnou výchovu, ale  
                    zkoušky ze zpěvu a hry na klavír  
                     jsem udělat musela stejně. Kdyby  
                     bylo třeba, mohu učit i hudební       
                     výchovu.  
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Plný dobrodružství byl výlet 3. B s příznačným 
názvem Krok za krokem Berounem. Vše začínalo 
v Muzeu českého krasu u modelu středověkého 
města. Pak se žáci po stopách medvěda vydali 
napříč Berounem až k horní bráně. Byl to opravdu 
nezapomenutelný konec. Do prvního patra 
Plzeňské brány, jak se horní brána správně 
jmenuje, totiž vede točité schodiště, tzv. šnek.  
A z něj potom pokračuje příkré původní 
středověké schodiště na vrchol. Zatímco některé 
třeťáky fascinoval výhled z ochozu na Beroun, jiní 
byli nadšeni věžními hodinami z 18. století. 

Na snímku žáci poslouchají, proč se se náměstí 
jmenuje právě Husovo a proč jej zdobí socha 
mistra Jana Husa.                Foto: Dagmar Kolářová 

 

 

 
Dokončení ze str. 1 

Vlastivědu a přírodovědu učím po dlouhé přestávce. 
Několik let jsem se vracela vždy ze třetí třídy do první 
a učila tedy jen prvouku. Myslím, že se žáci dozvídají 
ve škole základy a získávají k těmto předmětům vztah. 
Učím je pak především, aby si uměli další informace 
najít v učebnicích, knihách a na internetu. Většina 
z nich má doma počítač, ale hraje jen hry a informace 
si najít neumí. Písemky píší z učebnicí v ruce a od-
povědi si mohou najít. Není třeba se nic učit nazpaměť. 

Chutná vám jídlo ve školní jídelně a myslíte si, že žáci 

jsou spíše jen vybíraví?  

Dokončení ze strany 1. 

„Facebook není špatný, ale každý by měl dobře vědět, 
jak ho používat a čeho se vyvarovat. Bohužel jej 
nepoužívají jen inteligentní lidé, kteří nechtějí ostat-
ním škodit,“ říká ředitel školy Pavel Herold. Na 
nebezpečí spojená s užíváním sociálních sítí mají právě 
upozornit i společná díla žáků základních škol a gym-
názia. Krátké filmy, které vzniknou podle vítězných 
příběhů, budou umístěny na webových stránkách města 
Beroun a oceněny při slavnostní premiéře v městském 
kině. Snímky by měli v rámci výuky vidět i žáci a stu-
denti zdejších škol.  

 Ozdobný knoflík, pavoučí čepice, rukavice, brýle … 
Každou chvíli se vám něco ztratí a někdo jiný to třeba 
zase najde. V naší rubrice Ztráty a nálezy najdete 
každý měsíc vše, co poctiví nálezci odevzdali učitelům 
nebo přímo do ředitelny. 

Stránku Ztráty a nálezy nejdete i na webu školy. Když 
něco ztratíte, podívejte se tam!     

Foto: Vojtěch Knobloch 

 

Mně jídlo ve školní jídelně chutná. Máme velkou 
výhodu, že se přímo u nás vaří a je možné si vybrat ze 
tří jídel. Nemyslím si, že jsou děti dnes vybíravější než 
dříve, ale změnila se situace. Je mnohem větší výběr 
potravin a hodně se mluví o zdravé výživě. Na druhé 
straně rodiče mají méně času, často vaří z polotovarů  
a využívají nezdravé rychlé občerstvení. 

Co děláte, když máte volno?  

Ráda plavu, lyžuji, jezdím na kole a čtu – většinou 
současnou literaturu, například detektivky s psycho-
logickou zápletkou. Především se však ve volném čase 
věnuji své rodině.  

         Myslete na to, že vše, co svěříte facebooku, záro- 
         veň prozradíte mnoha lidem. Proto si vždy dobře  
         rozmyslete, co do svého profilu napíšete. 

         Pro účet na facebooku používejte e-mail, který  
         nikde jinde nemáte a ani mít nebudete.  

Připravili: Adam Balej a Lukáš Rejchrt 

Tipy pro vaši bezpečnost: 



 

 

 
 

Výkvět žáků 6. A, zleva: Patrik Janoušek (třídní komik, Eliška 
Jansová, Adéla Cihelková (chytré, vtipné a módní), Adam Bílý 

(silný, zábavný – prostě frajer).      Foto: Martin Frydryšek  

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.  

Říká se, že auto hodně prozradí o tom, 
jaký člověk, který v něm jezdí, je. Zají-

malo nás proto, co řídí naši učitelé. 

Dagmar Kolářová: Jezdím škodovkou a ta-
ké yariskem. Ten se hodí do města, je malý 
a dobře se s ním parkuje. 

Co my na to? Paní učitelka je rozhodně 
velmi praktická! 

Anna Doležalová: Jezdím renaultem. Je 
spolehlivý a všude se s ním rychle dostanu. 
Prima určitě je, že se mi do něj vejdou 
nákupy a v zimě je mi v něm teplo.  

Co my na to? Paní učitelka sází na jistotu, 

důvěryhodnost a dobré užitné vlastnosti. 

Monika Onderková: Mám bílou felicii.  
A čeho si na ní nejvíce cením? Asi toho, že 
mi pořád jezdí.  

Co my na to? Paní učitelka má ráda 
tradice a klid. Dokud se na něco může 

spolehnout, nemění to. 

Text a foto: Vojtěch Knobloch 

Jasmína Callerová:  

Ilustrátorka (nejen). 
Přátelská, hudebně 
nadaná. 

Veronika Slámová:  

Redaktorka. 
Ukecaná, má ráda 
jídlo a kamarády. 

Aneta Beránková:  

Redaktorka. 
Usměvavá a hodně 
aktivní. 

Martin Frydryšek:  

Fotograf, produk-
ční. Miluje šunkovou  

Vojtěch Knobloch:  

Fotograf, redaktor. 
Je pořád samá leg-
race a otázka. 

Adam Balej:  

Redaktor, fotograf. 
Spolehlivý, kamarád-
ský, tichý a klidný. 

pizzu, cheesburger 
s velkýma hranolka-
ma a velkou kolou.  

Lukáš Rejchrt:  

Fotograf, redaktor. 
Jeho život je 
hlavně Minecraft. 



 

 

 

 

Váhy (23. 9 – 23. 10) 

Možná si nevíš s něčím rady. Na tom ale přece 
není nic špatného. Klidně o tom podiskutuj 
s kamarády – více hlav, více ví. 

Štír (24. 10 – 22. 11) 

Máš plné ruce práce se školou a na kámoše 
méně času. Ale nic se nemá přehánět. Rozhod-
ně se budeš lépe soustředit, když si dáš volno. 

Střelec (23. 11 – 21. 12) 

Když s něčím nesouhlasíš, hned se nerozčiluj, 
to nikam nevede. Lepší je řešit vše v klidu  
a uvědomit si, že ne vše musí být po tvém. 

Kozoroh (22. 12 – 20. 1) 

Nepomlouvej ty, kteří ve škole nejsou. Nejen-
že to není fér, protože se nemohou bránit, ale 
mohlo by se to později obrátit proti tobě. 

Vodnář (21. 1 – 19. 2) 

Máš dojem, že se některý z tvých parťáků už 
nechová jako dříve? Řekni mu na rovinu, co 
vás štve a popros ho, aby to změnil. 

Ryby (20. 2 – 20. 3) 

Možná máš až moc velké sebevědomí a na 
ostatní pak působíš nafoukaně. Zkus se hodit 
více do pohody a budeš spokojenější. 

 

Beran (21. 3 – 20. 4) 

Je úplně normální, že máte na některé věci 
jiný názor, než ostatní. Jinak by byl přece 
život nuda. Hádat se je ale zbytečné. 

Býk (21. 4 – 20. 5) 

Nemusíš odkývat každý nápad. Jestli se chceš 
v partě více prosadit, neboj se nahlas říci svůj 
názor. Ale nikoho neponižuj ani neodsuzuj, 

Blíženci (21. 45 – 21. 6) 

Když jde do tuhého, mohou se na tebe všichni 
spolehnout. To je samozřejmě důležité. Avšak 
opatrnost by měla vždy být na prvním místě! 

Rak (22. 6 – 22. 7) 

Jsi dobrý parťák. Vždycky máš v zásobě nějaký 
super nápad, který se postará o zábavu všech 
kamarádů. Jen tak dál.  

Lev (23. 7 – 23. 8) 

Jako vždy musíš být v centru dění. Dejte 
s kámoši hlavy dohromady a vymyslete ně-
jakou dobrou párty. Vánoce jsou dveřmi! 

Panna (21. 8 – 22. 9) 

Možná se ti nebude dařit všechno, jak by sis 
představoval/a. Ale buď v pohodě, nakonec 

všechno přece jen nějak zvládneš. 

          Paní učitelka vyvolá Pepíčka: „Pepíčku, řekni dvě  
          zájmena.“ „Kdo, já?“ „Výborně Pepíčku.“ 

          Přijde Pepíček domů a říká mamince: „Ahoj  
          maminko, já už umím počítat do dvaceti. 1, 2, 3,  
          4, -, 6, 7, 8, 9, 10, 11, -, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
          19, 20.“ 

          „No Pepíčku, a kde je pětka a dvanáctka?“ diví  
          se maminka. A Pepíček říká: „Pětku mám  
          v žákovský a dvanáctku jsem za rohem vypil.“ 

          Fyzikář se skloní nad lavicí: „Pepíčku, jak kreslíš  
          tu siločáru?“  
         „No… Asi jsem to přehnal s těmi svaly.“ 

          Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se  
          slovem pakliže. Anička řekne: „Květiny se musí  
          zalívat, pakliže je hodně sucho.“ Pak učitelka  
          vyvolá Pepíčka a ten povídá: „Na zájezdu na    
          tatínka spadl batoh a pak lyže.“ 

          Přijde Pepíček domů ze školy, tatínek se dívá do  
          žákovské knížky a diví se: „Proč jsi dostal čtyřku  
          ze zeměpisu?“ „Ale nemohl jsem najít Aljašku,“  
          vysvětluje Pepíček. Tatínek se ptá:  „Nenechal jsi  
          ji ráno doma?“ 

 

Text a ilustrace: Veronika Slámová 

Text: Adéla Cihelková, ilustrace Jasmína Callerová 


