Sborník
zajímavostí a žákovských prací o merklínské škole
vytvořený ke stému výročí otevření budovy druhého stupně

Vážení přátelé,
otevíráte sborník vydaný u příležitosti stoletého jubilea zbudování nové měšťanské školy
v Merklíně. Věříme, že si společně s námi nejen rádi zavzpomínáte na uplynulá léta, ale také
oceníte práce našich současných žáků věnované tomuto výročí.

„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzdělán!“
Jan Amos Komenský, Velká didaktika
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Pohled do historie

Něco z historie školství v naší obci
První škola stála naproti kostelu v místech parkovací plochy u transformátoru
v Kostelní ulici. V roce 1715 byla postavena nová školní budova ze dřeva na místě současné
budovy v Kostelní ulici čp. 11. Pravidelné vyučování zde začalo roku 1788 za učitele Ondřeje
Amlera. Vyučovalo se čtyřem pravidelným předmětům: náboženství, čtení, psaní a počítání.
V roce 1814 byla postavena naproti kostelu nová zděná jednopatrová školní budova. Od roku
1869 platila školní docházka od 6 do 14 let. Stavba nové školní budovy byla provedena podle
plánu inženýra Seydla z Merklína a byla zadána r. 1883. Brzy se ukázalo, že kapacita školní
budovy nestačí, protože v roce 1893 bylo evidováno 661 dětí školou povinných. Proto byly
postaveny postupně samostatné školy v Zeměticích, Čelákovech, Bukové, Pteníně a Otěšicích
Za několik roků se však znovu ukázalo, že kapacita školní budovy je opět
nedostatečná. Proto vznikla myšlenka na zřízení chlapecké měšťanské školy. Stavba byla
dokončena na podzim roku 1909.
Obě školní budovy ZŠ byly průběžně udržovány a modernizovány, což potvrzuje
generální oprava „měšťanky“ ukončená v roce 1984. Rovněž budova v Kostelní ulici čp.11
prošla náročnou rekonstrukcí.
Nelze opomenout ani MŠ působící v budově postavené v roce 1981 původně pro 60
dětí. Součástí MŠ je i navazující zahrada vybavená pískovištěm a dalšími pomůckami pro
rozvíjení schopností dětí.
Zpracoval: Libor Černý
(v 6. ročníku)

Merklínská škola
Školství v Merklíně má již velmi dlouhou tradici.
V roce 1814 byla postavena naproti kostelu první zděná budova. Pro velký počet žáků bylo
rozhodnuto o vybudování několika dalších škol v okolí např. v obcích Zemětice, Otěšice,
Čelákovy. Ty jsou dnes většinou již uzavřené. Protože v roce 1900 opět zdejší škola kapacitně
nestačila, místní školní rada dala podnět ke zřízení měšťanské chlapecké školy. Pro tento účel
obec zakoupila v roce 1908 část farského pozemku v ulici Školní a stavba, na které se podíleli
mistři z Merklína a Chudenic, započala. Budova byla dokončena a zkolaudována v prosinci
1909.
Od školního roku 1912/1913 byla povolena docházka i dívkám. Dnes v budově sídlí
5.třída, celý druhý stupeň a ředitelství školy. Dětí se učilo ve třídách dříve daleko více než nás
dnes. Naši pradědové a prababičky psali učivo křídou na tabulky, které mazali houbičkou.
Zpracovala: Lucie Cimická
(v 6. ročníku)
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Historická data merklínské školy
Rok 1670
Rok 1715
Rok 1814

Rok 1834

Rok 1873
Rok 1882
Rok 1884
Rok 1893

Rok 1892
Rok 1895
Rok 1898

Rok 1900
Rok 1906

Rok 1909
Rok 1909

Rok 1912
Rok 1984

- podle dochovanych záznamů jednotřídka v chaloupce na bývalé školní
zahrádce proti katolickému kostelu.
- postavena dřevěná škola v místech nynější školy (1. - 4. post. ročník)
- postavena proti kostelu při bývalém panském dvoře nová zděná jednopatrová
školní budova. Až do roku 1834 to byla jediná škola, do které chodily děti z 12
obcí: Merklína, Bukové, Lhoty, Kloušova, Čelákov, Ptenína, Újezda, Vojtěšic,
Bolkova, Zemětic, Chalup a Křenic.
- zřízena 1. třída obecné školy ve Pteníně, k níž byly přiděleny obce Buková,
Bolkov a Újezdec. Povinnost navštěvovati školu obecnou začala 6. rokem
a končila 14. rokem.
- zřízena 3. třída a umístěna v domě č. 88 - bývalá hořejší hospoda.
- zřízena 4. třída v adaptované budové č. 181. Počet žáků však stále přibýval,
proto učebny nestačily. Bylo usneseno postavit novou školu.
- nová školní budova byla postavena na místě bývalé dřevěné školy z roku 1715.
Tato škola měla 4 třídy a byla postavena nákladem 17 372 zlatých 09 krejcarů.
- zřízena pobočka 2. třídy z tělocvičny.
Ukázalo se, že učebny jsou malé, a proto nevyhovující pro stále vyšší počet dětí.
Počet evidovaných dětí v roce 1893 by l 661.
- zřízena obecná škola v Čelákovech.
- zřízena pobočka 3. třídy, která byla umístěna v domě č. 9.
- zřízena obecná škola ve Vojtěšicích. Zřízena obecná škola v Zeměticích. Počet
žactva v Merklíně v roce 1898 poklesl na 383 dětí, z toho připadalo na Merklín
316 a na Kloušov se Lhotou 67 dětí.
- 15. února byl dán podnět ke zřízení chlapecké měšt'anské školy.
- výnosem zem. škol. rady výstavba povolena. Pro staveniště a zahradu
měst'anské školy byla zakoupena část farského pozemku. Komise ustanovena
k posouzení návrhů na školní budovu rozhodla, aby stavba byla provedena podle
plánů bratří architektů Kavalírových z Prahy.
- 1. února byla zadána stavba měst'anské školy Václavu Valečkovi z Chudenic
a Janu Königsmarkovi z Merklína - mistrům zednickým.
- v prosinci byla škola zkolaudována - náklad na stavbu činil 122 263 K. Stavba
byla na svoji dobu vzorem moderní školní budovy. Budova jednopatrová, 60 m
dlouhá, složitý mansardový krov. Štít nad vchodem je zdoben znakem Merklína.
Reliéf J. A. Komenského na hlavním portálu s ornamenty slovanských motivů
vytvořili sochaři – štukatéři Rada a Loukota z Plzně.
- povolena dívkám navštěva školy společně s chlapci.
- ukončena rekonstrukce školní budovy nákladem 3 371 569 Kčs (včetně
vybavení).
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Posloupnost řídících učitelů a ředitelů
1676
1685
1700
1713
1723
1728
1746
1758
1760
1774
1810
1839
1861

Bernardin Michal
Kučera Jan
Majsl Tomáš
Bauer Baltazar
Hufnagel Vavřinec
Karník Jan
Fremuth Matěj
Taucher Kristián
Kůrka Jan
Ambler Ondřej
Ambler Václav
Ambler Václav
Valečka Jiří

1881
1906
1923
1939
1941
1962
1970
1973
1982
1990
1996
1997

Krčma Jan
Šnerberger Jan
Šindelář Václav
Mach Vojtěch
Nohavec Ferdinand
Mastný Josef
Ježek Karel
Naxera Karel
Tršová Eva
Naxera Karel
Suchá Karla
Pěsničáková Jaroslava

Významní lidé merklínské školy
Připomeňme si některé z významných osobností, které se v Merklíně narodily, trávily zde svá
léta mládí a jako žáci navštěvovali zdejší školu.
František Bedřich Hupka se narodil v Merklíně roku 1762, po ukončení docházky na naší
škole a různých studií skončil jako komorní a operní pěvec opery v Drážďanech.
Dále vzpomeňme na syny Jiřího Valečky, řídícího učitele zdejší základní školy v letech 18611880.
Starší syn Václav Valečka (narozen 1834) se stal po vystudování redaktorem dělnického
časopisu „Práce“.
Mladší syn Eduard Georgievič Valečka se narodil 1841 a po univerzitních studiích odešel
do Ruska. Z této doby napsal knihu „Obrazy z Ruska“. Nějaký čas byl v naší škole učitelem,
přitom přispíval do různých časopisů články z oboru zeměpisu a dějin. Pak se přestěhoval
do Plzně a později do Prahy. Stal se redaktorem, psal básně a překládal ruskou literaturu.
Myslím, že bychom neměli zapomenout na Josefa Erharta narozeného v Merklíně roku 1868,
který byl tajemníkem obecního úřadu a velice pečlivě sepsal „Kroniku města Merklína“, která
byla tiskem vydaná r. 1924.
Další významnou osobností byl Karel Skála, narozen v Merklíně r.1880. Po vystudování
a letech práce se stal přednostou legislativního odboru ministerstva obchodu a napsal knihy:
„Trestní soudnictví“ a „Nekalá soutěž“.
Mezi další patří Josef Pezl, narozen v Merklíně r. 1881, který se po studiích stal hudebníkem,
kapelníkem a pedagogem v Domažlicích, kde řídil velkou kapelu místního hasičstva.
Dalším merklínským rodákem je Otta Seydl, narozen r. 1884. Po studiích se stal profesorem
obchodní akademie v Českých Budějovicích. Dále přešel do Státní hvězdárny v Praze, kde
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později dělal ředitele. Jako astronom se zabýval stelární statistikou, historií české astronomie
a meteorologie a vydával články v odborných časopisech.
Další, koho si připomeneme, je syn Jana Krčmy, řídícího učitele základní školy v letech 18851905.
František Krčma se narodil v Merklíně 1885. Po vystudování gymnázia v Domažlicích
a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se stal středoškolským pedagogem. Byl
literárním historikem, odborným publicistou a překládal z francouzštiny.
Všichni jmenovaní navštěvovali merklínskou školu před výstavbou nové školní budovy.
Do této nové školy docházel již např. Antonín Husar, který se narodil v Plzni r. 1904, ale
obecnou i měšťanskou školu navštěvoval v Merklíně. Dále studoval na hořické sochařské
škole a na akademii umění.
Přesně před sto lety roku 1909 se v Merklíně narodil Rudolf Fikerle. Po vystudování Karlovy
univerzity vystudoval skladbu a čtvrttónovou hudbu. Stal se sbormistrem a spisovatelem,
přispíval do odborných časopisů a napsal několik knih.
Posledním je Jan Fait, který se narodil r. 1911 v Čelákovech, ale do školy chodil v Merklíně.
Po vychození měšťanské školy absolvoval sochařskou školu v Hořicích a stal se
kamenosochařem, ale byl i básníkem. Napsal tři sbírky básní: Rezavý vítr, Chudá mše a
Hladový smích.

Na závěr připomeňme, že asi nejznámější osobností, která měla vazby k naší obci, byl český
novinář, spisovatel, autor tajuplných romanet, Jakub Arbes. Jeho otec pocházel z Merklína,
malý Jakub se již narodil v Praze na Smíchově (1840). Do Merklína zajížděl jako student na
prázdniny. Zamiloval se do Jenny Šimáčkové, dcery správce zdejšího zámku. Dívka se však
provdala za jiného. V Arbesově tvorbě se odrazily mj. i zážitky z našeho kraje.
Zpracovala Jiřina Duchková
(v 7. ročníku)
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Počty žáků merklínské školy v průběhu její historie

Rok

Počet žactva školy

Rok

Počet žactva školy

1810

131

1939

396

1829

224

1949

239

1898

316

1959

340

1906

333

1969

285

1910

317

1979

260

1914

315

1989

288

1918

361

1999

216

1929

383

2009

161

Počet žactva školy
383

396

361
316

333

340
317 315
288

285
počet žáků

260
239

224

216
161

131
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Děti si povídají o škole s rodiči a prarodiči
Několik vzpomínek rodičů a prarodičů současných žáků

Moje babička Zděnka Jindřichová vzpomíná na merklínskou školu matně, protože ji
navštěvovala jen půl roku v 1. třídě. Vybavuje se paní učitelku Svobodovou, v lavicích seděli
po třech. Psala násadkou a papír měla samou kaňku. Pak přestoupila na školu do Plzně, kde
psala plnicím perem už bez kaněk.

Libor Černý
(v 6. ročníku)

Moje babička Alena Kličková chodila do merklínské školy v letech 1956-65.
Vyučování měli stejné jako dnes, ve třídě měli sklápěcí sedadla a pevné lavice, skříně měli ve
třídě také, ale byly plné, ne prosklené. Do jídelny docházeli do budovy 1.stupně. Vybavení
tělocvičny bylo téměř stejné jako dnes.
Kroužky: pionýr, kreslení, náboženství a sportovní hry.
Učitelé: Ježková, Ježek, Panský, Nový, Schejbalová, Kliner, Svobodová, Tajšl, Müllerová.
Ředitel: Josef Mastný.
Michal Klička
(v 6. ročníku)

Můj děda Josef Vlček chodil do školy v Merklíně v letech 1954-1957. V té době se vyučovaly
tyto předměty: matematika, fyzika, český jazyk, chemie, ruština, tělocvik, kreslení, zeměpis,
biologie a dějepis. Vyučovali tito učitelé: Kliner, Panský, Odvody, Schejbalová, Tichotová,
Štýsová, Bláha, Wenig. Ředitelem byl pan Ferdinand Nohavec. Vybavení učeben: tabule,
kamna na uhlí, křídy, houba, skříň, stupínek, spojené lavice.
Nebyly šatny, žáci používali pouze věšáky na chodbě. Na kreslení se chodilo do kreslírny,
dnes 8. třída a jazyková učebna.

Marcel Vlček
( v 6. ročníku )
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Otázky pro Karlu Suchou - beseda o merklínské škole
Otázky jsme si rozdělili na dva okruhy - pro žákyni a pro paní učitelku.

Z pohledu žákyně
1. Ve kterém roce jste začala chodit do školy?
Do školy jsem nastoupila v září 1949. Na zážitky z 1.třídy už si bohužel nevzpomínám.
2. Popište nám prosím tehdejší třídu.
V tehdejší době byly ve všech třídách stupínky a dřevěné lavice pro 3 žáky. V lavicích
byly skleněné kalamáře s inkoustem.
3. Také jste mohli navštěvovat různé kroužky?
Pochopitelně i tenkrát bylo možné navštěvovat různé kroužky (hlavně na měšťance)
a také hodiny náboženství. Já jsem jeden rok chodila do včelařského kroužku, který
ve škole vedl pan učitel Tomáš Odvody.
4. Nacvičovali jste veřejná vystoupení? Jakého druhu?
Škola se také prezentovala různými veřejnými akcemi. Nevětší úspěch měla divadelní
představení, ve kterých vystupovalo co nejvíce žáků, takže kromě hlavních postav
účinkovaly sbory čarodějnic, skřítků, víl atd. Největší zásluhy na nacvičení představení
měla paní učitelka Marie Müllerová.
5. Co jste nosili na svačinu?
Co jsem nosila na svačinu, už nevím, ale nejspíš to byl něčím namazaný chléb. Pití jsme
do školy nenosili, ani jsme neměli možnost si něco ve škole kupovat.
6. Který předmět jste jako žákyně měla ráda a který Vám naopak k srdci příliš
nepřirostl?
Už jako žákyně jsem měla ráda matematiku a to mi zůstalo celý život. Nemilovala jsem
příliš hodiny výtvarné výchovy a hodiny tělesné výchovy, na kterých se provozovala
lehká atletika.

A nyní na slovíčko, paní učitelko...
1. Co vás přivedlo k povolání učitelky? A jak dlouho jste se mu věnovala?
Nemohu říci, že bych od mládí toužila být učitelkou, ale tak se to nějak seběhlo, že jsem
se učitelkou stala a vydržela u tohoto povolání celých 41 let.
2. Učitelství kterých předmětů jste vystudovala?
Po základní škole, kterou jsem zakončila závěrečnou zkouškou z matematiky, českého
a ruského jazyka, jsem pokračovala na jedenáctileté střední škole ve Stodě (3 roky)
a Pedagogickém institutu v Plzni (4 roky). Vystudovala jsem obor matematika-fyzika.
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3. Jak vzpomínáte na své učitelské začátky? Měla jste trému?
Mým prvním působištěm bylo Odborné učiliště ŠKODA v Plzni. Moji první žáci byli jen
o 4-6 let mladší než já, přesto jsme spolu dobře vycházeli. Před žáky jsem trému nikdy
neměla, ale před jejich rodiči na třídních schůzkách, zejména v prvních letech, jsem trému
měla.
4. Vzpomenete si coby třídní učitelka „na své první děti“?
Na své první žáky na učilišti si už nepamatuji, ale na svoje prvňáky v Merklíně ano.
S některými svými bývalými žáky, a že jich za ta léta byla pěkná řada, se potkávám často
v Merklíně, s jinými občas. Vždy jsem ráda, když se ke mně hlásí.
5. Které nejmladší a naopak nejstarší žáky jste učila?
Po 15 letech na učilišti jsem přišla do školy v Merklíně. Přechod to byl docela náročný,
protože jsem nastoupila jako učitelka v první třídě. Časem jsem se ale dopracovala ke své
matematice a fyzice na 2. stupni. Na merklínské škole jsem odučila 26 let.

Ptali se žáci 6. ročníku
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Na několik zvídavých otázek odpověděl pan Vacík (nar. 1924)
z Ptenína, který navštěvoval naši školu ve 30. letech 20. st.
1. Jak vypadala vaše aktovka?
Aktovka byla kožená, ale napřed jsme používali drátěná nosítka.
2. Měli jste tělesné tresty?
Ano měli. Rákoskou přes ruce, tahání za vlasy a za uši.
3. Jezdili jste autobusem?
Ne, chodili jsme z Ptenína pěšky, denně kolem 8 kilometrů.
4. Chodili jste celou dobu do merklínské školy?
Napřed do Ptenína a potom do Merklína.
5. Jezdili jste na nějaké výlety?
Ne, nechodili jsme nikam.
6. Míváte se spolužáky srazy?
Ne, vůbec se nescházíme.
7. Chodili jste na obědy?
Obědy ve škole nebyly, měli jsme jen svačinu z domova.
8. Pamatujete si nějaké učitele?
Na několik kantorů si pamatuji, učili nás např. p. uč. Mach, Kliner, Nohavec, Panský, paní
uč. Svobodová.
9. Víte, jak se jmenoval tehdy ředitel školy?
Pan Václav Šindelář.
10. Jak se tehdy ve škole topilo?
V každé třídě stála v rohu velká kamna.
11. Jak vypadala škola?
Zvenku vypadá stejně.
12. Měli jste odpolední vyučování?
Ano, každý den kromě čtvrtka.
13. Máte nějaké staré fotky nebo vysvědčení?
Ne, už nemám nic, asi už jsem to vyhodil.
14. Přezouvali jste se?
Na 1.stupni jsme měli dřeváky a na 2.stupni nějaké domácí pantofle.
Štěpánka Valečková
(v 8. ročníku)
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Rozhovor s paní Emilií Fořtovou (roz. Königsmarkovou),
Do školy v Merklíně chodila v letech 1934 – 1942. Když nastupovala do 1. třídy, ještě jí
nebylo šest let. Školu navštěvovala osm roků, takže vyšla v necelých 14-ti letech. Hned po
ukončení školní docházky se musela zapojit do domácích prací.
1. Existovaly jiné školy?
V té době již stály školy v Čelákovech, Vojtěšicích (dnešní Otěšice), Zeměticích, ale
nevím, jestli se tam v té době učilo.
2. Máte nějaké staré školní fotografie z té doby?
Fotografie třídy bohužel nemám.
3. Jak vypadala škola?
Škola byla velikostí stejná jako dnes, okolo budovy stál zděný plot, okna byla trojkřídlá,
v učebnách stála místo topení vysoká kamna.
4. Pamatujete si na některé učitele?
Vzpomínám si na tyto učitele: Vojtěch Mach, Ferdinand Nohavec, Marie Machová,
Stanislav Kliner, Jan Panský, Tomáš Odvody, Václav Vacek, Anna Schejbalová, Anna
Tichotová, Václav Herian …
5. Jaký byl počet dětí ve třídách?
Ve třídách bylo něco kolem třiceti dětí, už si přesně nepamatuji.
6. Byly tělesné tresty?
Byly, dostávalo se pravítkem přes prsty, chodilo se klečet, na zdi visela rákoska, chodilo
se stát na hanbu, nejčastěji za rušení hodiny a i za maličkosti, které si dnešní děti dovolí
normálně a co se přehlíží. Nevím, jak dlouho by na hanbě musely stát nějaké děti dnes.
7. Jaké byly pomůcky?
Dřevěné pravítko, psalo se perem s násadkou, které se namáčelo do inkoustu, dřevěný
penál (krabička s vysouvacím víčkem), knížky se musely kupovat, jen ti nejchudší
dostávali od školy dvě knihy.
8. Jaký byl počet hodin?
Když jsem chodila do školy, vyučovalo se od 8 do 12 h., pak byla přestávka na oběd a
odpolední vyučování trvalo od 13-16/17 h. Ve čtvrtek bylo volno celý den, děti dostaly na
doma hodně úkolů a měly se učit. Ale já jsem si je musela dělat už ve středu večer,
protože ve čtvrtek jsem pomáhala v hospodářství, doma nebo na poli. Za volný čtvrtek se
chodilo do školy celý den v sobotu.
9. Jaké bylo oblečení?
Tepláky a zástěry (tepláky jsem musela nosit celou zimu jedny, protože na nové nebylo,
hlavně během války).
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10. Bylo topení? Jaké
Ve třídách byla kamna na uhlí, školník vždycky chodil přikládat. Ale při odpoledních
hodinách nás kolikrát zábly nohy, protože školník chtěl, aby kamna vyhasla a už
nepřikládal. Bál se, aby něco od kamen nechytlo.
11. Chodilo se do školy pěšky?
Ano chodilo, já jsem to neměla daleko, protože jsem bydlela blízko školy. Ale děti
z Biřkova chodily až 7 km, ze Ptenína tak 3 km, z Kloušova 2 km. Nejdál to měly ty
z Biřkova, v zimě to nebyla žádná legrace.
Michaela Votýpková
(v 8. ročníku)
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Vzpomínky pamětnice
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Práce žáků z celoročního projektu „Naše škola“
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Kristýna Bláhová, 3. třída

27

28

29

30

31

32

33

34

Oslavenkyně

Škola stoletá

Vladěna Kroupová

Ivana Stulíková

Naše škola v Merklíně
ta nás láká jémine.
Sjíždíme se z blízka, z dáli,
abychom se učili
češtinu a matiku
dějepis a fyziku.

Když na školu se dívám,
různé myšlenky mívám.
Už tu stojí tak sto let,
je zajímavá jak celý svět.
Je tu dobrá nálada,
za školou je zahrada,
kde vysázené kedlubny
zaléváme ze studny.

Ale také cvičíme
a kantory zlobíme.
A když skončí školní rok
těšíme se napřesrok
Letos všichni slavíme
100 let školy v Merklíně.

Škola žlutou barvu má,
je to holka nádherná.
Dva velké duby před školou,
přestávku zapíjíme kolou.
Všichni se hodně učíme,
i na výlety jezdíme.
Na zámky a na hrady,
k rybníku, na přehrady.

Naše škola slaví
Michaela Tykalová

Škola má tři východy,
jedno patro a schody.
Ve škole je tříd pět,
stačí na to jen pár vět.

Naše škola sto let stojí,
lidé se už o ni bojí.
Že když přijde vichřice,
uletí jí čepice.

100 let

Nový kabát by jí slušel,
avšak dotacím čas ušel.
Nezbývá jí než se modlit,
nebo na něj začít skrblit.

Daniel Tesárek

Děti to moc nezajímá,
poněvadž v ní švanda bývá.
Více než-li finance,
zajímaj je lívance.

Seniorka stoletá
pouští děti do světa.
Naučí nás matiku,
češtinu i fyziku

Z počítačů máme radost,
ale jinde samá starost.
Tělocvičnu malou máme,
tak si radši zazpíváme.

Já ve škole sedím
a nevěřícně hledím.
Pokouším se vstřebat informace.
Ale jde to ztěžka,
mám asi inteligenci ježka.

A tak přejeme škole naší,
ať sem přijdou žáci další.
Učitelům kytičku,
nebo hezkou písničku.

Běhy, skoky, lehy,
pěkně bolí nohy.
Laťka byla nejvýše!
Pan učitel to zapíše.
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Škola a naši žáci poškoláci
Michaela Mičková

Merklínské školičce bude 100 let,
tak si tuhle básničku poslechněte hned!!!
Marně o tom, marně sníš,
školy se hned nezbavíš.
Tak jaképak cavyky,
zapomeň na triky.
Je lepší znát abecedu
a být vždycky trochu vpředu.
Správná věc je zdvořilost,
není jí však nikdy dost.
Nauč se i násobilku,
vždyť to trvá jenom chvilku.
Je lepší být hodným žákem,
než na hanbě poškolákem.
Všechno dobré snažení,
se ti brzy odmění.

Naše škola
David Mečl

Do školy já chodím rád,
je tam i můj kamarád.
Ve škole se učíme,
proto my tam chodíme.

Popletená básnička o škole
Jan Bláha

Je to škola stoletá,
všechno se mi zatím motá,
mám já se dát na jazyky,
nebo radši do fyziky???

Naučit se počítat a psát,
všechny země poznávat,
i cizí jazyk znát,
prostě vědomosti nabírat.

Hrábě, vidle, motyka,
mám jasno, jdu na zedníka!!
Dveře, okna, obklady,
to je hračka po chvíli.

Všechno se nám bude hodit,
až sem nebudeme chodit,
budeme už pracovat
a na školu vzpomínat.

Do jídelny na svačinku,
a teď hurá pod peřinku.
Je to báseň popletená
a škola je oslavená.
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Školy v různých koutech světa
Co je ve školách a třídách neobyčejného?
Peru, město Huancaya: Neobyčejný je každoroční průvod, který se koná vždy na podzim.
Hoši a dívky jsou rozděleni do dvou tříd. Dívkám vyučování začíná a končí o 30 minut dříve.
Pokud by se dívky a hoši setkali, mohly by z toho být velké problémy a také vyhazov
ze školy.
Švédsko, město Stockholm: Na jaře se koná peněžitá sbírka na školu pro nejchudší děti
v Indii. Každý žák má za úkol sehnat co nejvíce peněz.
Ve Švédsku žáci nemusí nosit aktovky se sešity. Vše mají uloženo ve skříňkách ve škole.
Známkování začíná až v deváté třídě.
Německo, město Brémy: V Německu mají známkování o stupeň širší – od nejlepší jedničky
k nejhorší šestce.
Austrálie, město Melbourne: Místo známek dostávají žáci písmenka A znamená výborná,
F – nedostatečná. Ve třídách mají lavice pro jednoho žáka.
Spojené arabské emiráty, město Dubaj: Ve škole je vše čisté. Když na zem spadne kousek
papírku, je to velká ostuda.

Jaké se nosí uniformy?
Austrálie, město Melbourne: Každá škola má svoji vlastní uniformu.
Německo, město Brémy: uniformy se nenosí.
Švédsko, město Stockholm: Zde podobně jako v Čechách žáci uniformy nenosí.
Velká Británie, město Londýn: V 7., 8. a 9. třídě musí žáci nosit žluté triko a tmavě modrý
svetr, ve třídách 10. a 11. bílé triko a černý svetr. Ve 12. a 13. třídě studenti mohou nosit, co
se jim líbí.
Zpracovala Karolína Beranová
(v 7. ročníku)
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Škola ve Spojených arabských emirátech
Škola The Westminster School v Dubaji byla vybudována před 11 lety. Je v ní velmi
čisto, všechno bílé – stěny i podlahy. Na podlahu tam nesmí spadnout ani papírek, protože by
to byla ostuda. Děti z nižších tříd mají zvláštní místnost na hraní s prolézačkami
a klouzačkami,
aby se o přestávkách
nenudily. Starší
mají šest laboratoří
na fyziku a
chemii
a
také
audiovizuální
místnost, kde sledují
v doprovodu
učitelů filmy. Mají
pět
počítačových
učeben, hoši a
dívky se od páté
třídy učí zvlášť
a nesmí se spolu
stýkat.
Násilí
zde není – jen řidiči
školních
autobusů
bývají
nepříjemní
a
nejsou přátelští.
Ve
zdejší škole mají
devět předmětů
–
informatiku,
matematiku, životní dovednosti, které se vyučují zvlášť pro muslimy a zvlášť pro jiná
vyznání. Dále se vyučuje arabština – tu děti moc rády nemají, protože je příliš těžká (má 2387
písmen)
Školní rok začíná 6. září a končí 27. června. Hlavní prázdniny jsou od 28. června
do 5. září. Další prázdniny mají děti od 20. prosince do 7. ledna.
Zpracovala Michaela Koláčková
(v 7. ročníku)

.

Vzdělávací systém Anglie
Anglický vzdělávací systém je rozčleněn do
tří stupňů: základní (do 11 let do 16 let) a vyšší (16
a více let).
Povinná školní docházka se vztahuje na
školáky od 5 do 16 let. V 16 letech skládají studenti
tzv. zkoušku GCSE (General Certificate
of Secondary Education).
Poté mohou pokračovat přípravou na
konkrétní povolání, nebo dvouletým studium
směřujícím k tzv. zkouškám A-levels (obdoba naší
maturity)
Zpracoval David Marek
( v 7. ročníku)
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Školství v Indii
Většina Indů žije na hranici bídy – velmi prostě, ale přitom poměrně šťastně. Přestože
jejich „dům“ tvoří pouze rákosový příbytek s udupanou hlínou rozdělený na část pro spaní,
hospodaření (včetně vaření) a chlév - dovednou se radovat ze života a váží si pomoci každého
jednotlivce. Většinou jsou si dobře vědomi, že pokud jeden člen rodiny získá vzdělání,
mnohonásobně to zlepší život celé rodiny. Přesto je tam stále velké množství negramotných lidí,
protože rodiče sami nedovedou číst a psát, nechápou, k čemu by to pro jejich děti mohlo být
dobré, a do školy je neposílají. Místo toho od útlého dětství až otrocky pracují na polích.
Ti, kteří mají štěstí, navštěvují školu. Oficiálně již od 4 let mají děti garantovánu
přípravku (něco jako naši mateřskou školu). Ve skutečnosti se tam však dostanou pouze děti
bohatých Indů z větších měst – vesnické
děti toto štěstí nemají..
Povinná školní docházka začíná
pro děti po dovršení pěti let a deseti
měsíců. Trvá celkem 10 let. 1.-7. třída
představuje první stupeň, 8. – 10. třída
druhý stupeň. Děti ve škole postupují na
základě vykonání postupových zkoušek
vždy na konci školního roku. První větší
zkoušku dělají na konci čtvrté třídy
(tady mnoho chudých dětí svoji školní
docházku ukončí). Zkoušky jsou
hodnoceny podobně
jako na
britských školách
(asi proto, že
v minulosti v mnoha provincích
dlouhé roky vládli Britové) body,
procenty či písmeny A-D.
Vysvědčení nedostávají, výsledky
jsou jim sděleny pouze ústně.
Po ukončení desáté třídy
mohou pokračovat v docházce do
školy jedenáctým a dvanáctým
rokem, poté mají ucelené střední
vzdělání (obdoba naší maturity) a
mohou pokračovat v praktickém
oboru (obdoba našich učňovských
škol) či ve vyšším vzdělání (obdoba
našich bakalářských studijních
programů). Toto studium trvá tři
roky.
Vysoká
škola
s magisterským titulem je pro tyto
děti prakticky nedostupná –
školné se pohybuje okolo 60 000,Kč/ rok.
Předměty na indických
školách nejsou členěny tak, jako je
známe v České republice. Děti
mají mateřský jazyk, anglický jazyk,
matematiku, přírodní vědy a
sociální vědy. Samozřejmě se stále
jen neučí – také mají celou řadu
prázdnin. Školní rok začíná 1.června
a končí 31.března, prázdniny
mají kromě toho ještě na konci října
(14 dní svátek Pooja) na Vánoce
a Diwali a další státní svátky, které
se odlišují v každé oblasti.
Ve školním roce 2007/2008 přišli žáci naší školy s nápadem nějakou svojí činností
podpořit dobrou věc. Přesně si již nevzpomenu, kdo první tuto myšlenku vyslovil. Myslím, že to
byla Eva Svobodová. Inspiraci děti získaly někde na internetu, kde se dočetly, že nějaká škola
pomohla postiženému člověku zakoupit invalidní vozík pomocí sběru plastových víček od PET
lahví. Protože děti tuto inspiraci vzaly za svou, také my jsme začali sbírat plastová víčka a později
i papír. Za jejich prodej jsme v prvním roce získali více než 4000,- Kč. Děti mohly rozhodnout,
kam tyto peníze investujeme. Vybíraly mezi adopcí na dálku, adopcí zvířátka v ZOO a pomocí
konkrétnímu handicapovanému člověku či nadaci. Jednomyslně tehdy děti zvolily projekt
„Adopce na dálku“.
Vybrali jsme tehdy desetiletou dívku Aneeshu, kterou naši žáci svými aktivitami
podporují již druhý školní rok. V březnu 2010 bude Aneesha končit šestou třídu. K jejímu cíli stát
se učitelkou jí chybí ještě další 4 roky na základní škole a 2 roky na škole střední. Doufáme, že
i další žáci naší školy budou pokračovat v projektu, abychom mohli Aneeshu, bud-li mít stále
zájem, podporovat i nadále a umožnit jí dosáhnout vysněného povolání.
Mgr. Štikovcová
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Fotografická příloha

Pamětní list na první den školy z roku 1941/1942
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Školní akce – sázení stromků.

Školní akce - masopust
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Typická třída 30. let dvacátého století.

Hodina tělesné výchovy.
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Školní akce – spartakiáda v r. 1960 před budovou zámku
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Učitelský sbor z roku 1941
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Školní orchestr.
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Fotografování – někteří žáci na sobě mají slavnostní kroj.

Školní rok 1933
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Vysvědčení za školní rok 1937/1938
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Vysvědčení z roku 1940
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Propouštěcí listina z roku 1943.
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Generální oprava v osmdesátých letech (1984)
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Poznáte ji? Ano, přesně takhle vypadala současná počítačová učebna před 25 lety. A dnes?
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Zde ještě srovnání knihovny, kdysi tzv. kreslírna.
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Nejmladší a nejstarší žáci školního roku 2008/2009
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Škola dnes.
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Zatímco některé vybavení zůstalo takříkajíc „historické“, jiné se výrazně změnilo.
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Budování zelené školní zahrady....

...a školní zahrada v současnosti.
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Budování učebny v přírodě.

Již je hotová a za příznivého počasí hojně využívaná při výuce.
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Máme se opravdu čím chlubit …naše síň slávy.
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