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vyptij čila z katedry archeolo-
gie ZČTJ, mám ještě krabici s
neolitickou keramikou a chci
jis''r mŽáčk mukazat'

Moje prvni hodina končí a já
si nejsem moc jistá, zda jsem
všechno vysvětlila dostatečně
srozumite]ně. I kdyŽ se rídím
podle učebnice, začínám lito-
vat, Že jsem si predtím nepri_
šla poslechnout alespon jednu
hodinu s opravdovou panÍ
učitelkou. Děti mi sice íkaly,

Že látku pochopily, tŤeba Zlat-
ku Cvorenovou nebo Davida
ŽIgJpry v1ruka dokonce bavi-
1a, panÍ učitelka ale pár q--
hrad mě]a. Nap iklad se prÍš_
tě musÍm pokusit od sebe vÍce
oddělit činnosti jako psanÍ.
pri kterém mám tendenci stá-
le i vykládat, a čtení zkntŽky.
od kterého odbíhám k tabuli.
.,A také byste jako pedagog a i
jako noviná ka měla mluvit
spisovně," kladla mi na srdce

paní učitelka. Pri včerejší ho-
dině jsem se pry zlepšila, ale
porád to ještě není to pravé
orechové. Paní učitelka mi
dává jedna minus a já mám
pocit, Že na známkování moc
prÍsnánebude.

TakŽe ani já nechci bytzIá a
jedničky či jedna minus dá-
r ám drtivé většině t ídy, když
opravuji test z minu]é látky.
Ten jsem soudě podle reakcí
m-v*ch kolegu v redakci, kte í
bl. si neŠkrtli snad ani pri je-
diné odpovědi, sestavila dost
zákerně. Naštěstí děti byly
chytrejší, a tak nejhorši
známkou byla jedna trojka.
\ap Íklad Dominik Niš,
Adam Stuchl, Honza Pavel
nebo Viky Vlasáková zvládli
test s naprostym prehledem a
věděIiuplněvšechno.

Pi'estoŽe mě po včerejší pí-
semce opět začal tlačit čas,
nďionec došlo i na ty kera-
miclié nádoby. Trochu mě ale
rnrzÍ. Že jsem nestihla upo-
zornit na nesmysl, ktery mají
děti v uČebnicich. V kapitole o
m]adŠí době kamenné je krás-
ne r1mďovany hrnčí sk
} utr. ďe ten se tehdy jeŠtě ne-
pouŽÍtď. Hrnce se lepily z
hliněn!-ch pásku či vá]ečkri a
s kruhem prišli aŽ Keltové v
době Železné. Snad to ale žá-
k]n rekne jiná učitelka, kte-
ré ráda ruto práci p enechám.

vxŮŽI učrrrupeÍn se rpc dob e necítila Děti ze š{5té B byly tak ho
né' že mijich bylo p lzadávánípísemky líto. roto: Denft/Vlastimil Leška
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v TÍ'ěna rolí p ed tabulí. Noviná ka šárka ]tíeissrgwií v roli paní uěitel-
ky prr navštěvě 16. zš a Mš v Pkni se snažila obj.EÍ'it orterrr á vL B taje
pravěku Z pohledu opravdové paní učitelky se jí to dooela povďlo a ž#
k m se retradiční hodina dějepisu líbila tlaho e fotognď D'enílcr pan
Leška pri reportáži ve VI. B. Foto a text: Jaroslava K e:" :, a

Učila jsem pravěk a bojovala o čas
Vyučovat dějepisnebylotal<snadné,jakjsemsimyslela..Alevučebnicijsemnašlachybu

OY

v KUA...

ŠÁnrn MEISSNERoVÁ

Plze t/ KdyŽ jsem se na st ední
škole rozhodovaIa, kam dál,
mimo jiné mě napadlo, že
bych mohla učit. VÍc mě ale
zlákalaarcheologie a po ní mě
osud zaváI do Deníku. Tady
jsem ale dostala moŽnost vy-
zkouŠet si, jaké by to bylo,
kdybych se pred lety rozhodla
jinak. Z archeologie si snad
ještě něco pamatuji, takŽe pri
volbě dďší profese, ke které v
našem seriálu p ičichnu, obě
varianty sk]oubím. Prij du učit
pravěk.

ZamÍ ila jsem do 16. ZŠ a MŠ
vResslově ulici, kde jsem sina
dvě hodiny dějepisu p evzala
6. B. Děti sice byly ohromě ši-
kovné, chytré a hodné, ale já si
p ipadala jako slon v porcelá-
nu. Absolutně jsem nezvládla
odhadnout déIku v: uky. UŽ
prvnÍ hodina, pri které jsme
ve st edu probírali vznik a
vr.voj čIověka, utekla nesku-
tečně rychle. ,,Zaminutu zvo-
nÍ," upozornila mě t Ídni uČi-
teIka Jaroslava Klečková. S
rryděŠenym vyr azemj sem j eŠ-
tě stih]a vyhrknout něco málo
o člověku rozumném. A to
chci dojít aŽ k neolitu _ rnjadši
době kamenné, protoŽe kromě
pěsrního klÍnu' ktery jsem si
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\a naŠí škole se i2. lrezen
2010 zapsai do.''édomí a parrě-
ii r,:[13ii11- Žáku jako derr. kdy
skolrČ-_ t-;c1n}' pripiar_ a Vy_
.' rclroi' ' ]ilár'rÍ iiuŽsiev Z
c,l'irirt]_. :-'_':''-_:'': :lko]ním
íro]e l'_-._ -:--s::-_ >ULltěZe o
prár,'ilii:- .. - - - - -_ zákt1 -Ru-
i;ikon.

Soute: __ s = - -' -' ::ri v pěti
riíscípiiil: _ ]l ^teie prcvěrily
znalostl : . ':_optlost] Žáku' le-
tos s tli'r iic.:. ). eliÍ ti 1B? - Ne-
sazej]"'' Na so.iteŽ se pečli.'lě
pripravcir'a1A ]le.l e1] clruŽstva,

,,

a]e také.1ejich spo1uzácr. kte í
r-_vzbrojeni transitarent,v a ob-
ieČeni v barvách tridniho ty-
mu priŠIi por'zbuoit své favo-
rity. Atmosféra b:r.ia nabitá
scu.těŽivyni ditchem a emo-
cemi. Strh]a io vÍru kiáni
nejen perlago1'. kterí Se na
p ípravě akce podileli, ale i
p ítomné host''. rnezi které
pat i1a edite]^a Školy Mgr.
Peisaror'á. r:tlltelka SVČ v
Plzrli NI3r, Poncarová, ob-
lastní koor'c1i:tátorka soutěŽe
Rubikotr }iar'. Berková. zá-

stupce NIěstské po1icie CR
panÍ VlČková a zás'L,.r}-'ce Sta=
nice mladych technixil lv:[gr.
Ntrcravec. Vítezstl Í si nako-
nec vyLrojovall ntoclriz't A.

Zkráika' nepl'tŠ]a airi ostat_
ni druŽstva. kter_á sl odnesla
spoustu nov_Ých i ěd.otriosti,
zkušeností a dojlnu' \':ycia e-
né školni koio a spokojerré
[,",áre Žáktt bl-ly tcri největší
oďrrrěnou i pro ped.agog17, kte_
rí pro děti soutěz diouhoďobě
p ipravovali.

..Jaros a.va i(leč|<ová
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}Hdqg a Hrci z ffipravného ročnílor b 4." il!š.v Plz1i-ď pod vederrím ltígr. D.Vďíškové a Mgr. ]tí. šneber_gErové vy ďÍli veselá batikovaná tfid<a' ve kter ďr spotečnÉ p ivitajirerikoilálího fiftkafoto: Iveta Lavičková
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Poezie ekne všechny city a je jako vzduch
Ve čtvrtek 18. b ezna 2010 se v
čÍtárně dětského oddělení
Knihovny města Plzně sešlo
na dvacet zájemcio Knihofon
- verejné čtenÍ do mikrofonu s
dětrni a pro děti. Dívky od
čt\rrté po devátou t ídu p ed-
veďy nejen své hlasové umě-
ni, ďe také čtená ské gusto.
Jako obvykle wbíraly z kni-
Žek vydan ch v poslední do_
bě. Dáte si E_mail ze záhrobi,
Setkání v Iond ně nebo radši
odwácenoutvá lásky?

Iryna Romanova (15) p e-
četla o lásce ze čtverečkova-
ného sešitu _ verše sama sklá_
dá. Tďent zdědila po tatínko-
vi. Píše pr poďe nálady _
rusky, ukrajinsky i česky. Má
ruské ko eny a do Plzně se
p istěhovďa teprve p ed
rokemzUkrajiny.

Patnáctiletá Barbora se
rozděli]a o si]n: záŽitek z čet-
by Máchovych denÍkri. Kolem
poezie se v letošnÍm Máchov-
ském roce točila také uvodní
debata. Většina z p ítomnych
má poezii rada (i kdyŽ lépe ro-
zumÍ slovu báse ). Poďe dětí
je poezie ,jako vzduch", je
,,jako mráz pro sněhuláka".

Je ,,něco hezkého a zajimavé-
ho", ,,m]iŽeš z ní zjistit něco
naučného" a ,, ekne všechny
cit5r"...

Největší potIesk si ovšem
vyslouŽilo hudební vystou-
penÍ Vojtěcha Gally aTerezy
Hálové, kterí spolu chodí do

školního kytarového krouŽ-
ku. Tereza by pry ráda hrála v
kapele. Vojta touŽí skládat
své vlastni písničky a b t
slavn . MoŽná si jednou
vzpomenou na jedno z prv-
ních vystoupení v knihofonu?
Helena Šlesingerová
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Ve S-i-l:--- -:-':-- -------r'-&.

Adéla ?'-;- -- - .-_-.-::''ila
Šlechtc,-'á. l-_.'-... - -'_ a Ja-
kub Bušai]...' s: . l._. _::_l sestl
školami na=-_- _': 

= 
- - -_-. utka-

ji o celko'.= -- r-:. '- -' Pizen-
skéml::'a'- .._-_ -.:zstr_Í si
však j-Z '.: ,:-: ;_sechna
postup;--'-- '':,,-...' atim je
návště''_: S-__-.:'-' ']R.. kde se
détl' za.:z--. -'=__ :=i:lrim pro_
gfameli. 'r'-':-l - :,':stnikum
krajského koia bia]roprejeme
k postupu a naŠemu druŽstvu
prejeme hodně štěstj'

ŠkoIní kocr:i ,,^,áior= R|'rDr 0lga Pel-

nárová a il e:'_: ' l,';' ','ladittlír PavlÍk
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It[ezklamali jsme ani v Senátu
Rubikon, soutěŽ o zákonech a
dovednostech, skončila 19. 5.
senátnÍm kolem. Do tohoto
kola se z celkového počtu 98
škol, která procházela škol-
ními, oblastnÍmi a krajsk mi
koly, probojovďa t i nejlepší
druŽstva z P1ze ského a t i
nejlepšÍ druŽstva z Jihomo-
ravského kraje. Je velmi po-
těšujÍcí, Že senátního kola se
zričastnilo i druŽstvo zeL6.ZŠ

a MŠ zP)zné a v celorepubli-
kovém finále obsadilo skvělé
3. místo. SoutěŽ byla velmi
wrovnaná a o konečném po-
tadi rozhodovďy p edevším
prezentace vlastnÍho názoru
na sázení mladistvych a zna-
lostizákonri.

Všechna druŽstva pak byIa
za svoji učast odměněna ve_
černí party, která probíhala
během plavby po Vltavě. Sou-

těŽ1ci si uzili diskotéky, bu-
benické show i kouzelnÍka.
Druh}i den soutěŽícÍ navštivi-
li Bambiriádu v DejvicÍch a
dozvěděli se, kde a jak mohou
děti z Prghy 6 trávit svrij vol-
n: čas. Záktlm ze 16. ZŠ bla-
hop ejeme, neboť to bylo po-
prvé, kdy plze ská škola po-
stoupila do senátního kola a
zde se umÍstila m ezivitézí.

0lga Pelná ová
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Sportovní a podnikatelská st ední ško!á, s'r.o.
a fotbalovy klub Sportovní školá, o.s.

uděluj í

tymu
46Z5 TLZEN
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zaZ.JTlísto
na fotbalovém turnaji základních škol

SPORT CUP 2O1O

V Plzni dne 21 6 2010

za po adatele turnaje
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Se koná 23.6.2010 od 1 :00hod v budově školy

(}6.2š a Mš Americkrí tffda 30' Plze )

7Ps. Společenské oblečení a dob e naladěná nálada.
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