Co nám ve škole chybí
(anketa)
Jaký předmět vám ve škole chybí? Co byste chtěli, aby vás škola naučila? Oslovily jsme žáky
8.A a 8.B. Jejich jméno a příjmení nenajdete vždy, záleželo na odpovídajících, zda je chtěli uvést.
Ve škole mi chybí pouta, abych mohla připoutat Adama k topení, aby byl klid.
Jana
Chtěl bych, aby se tu učil francouzský jazyk, španělský jazyk a zavedení seminářů z češtiny.
Marek Bonior
Více pobytů v zahraničí na zlepšení anglického jazyka.
Vítek Miczko
Chybí mi trošku zaměření na nějaký sport. Myslím, že mít tělocvik jen dvakrát týdně je málo. Tím
nemyslím, že by měl být každý den, ale alespoň třikrát až čtyřikrát týdně.
Jaroslav Bednář
Byla bych ráda, kdybychom nosili uniformy, myslím, že by to více zlepšilo vztahy a sebevědomí.
Všichni bychom byli oblečeni stejně a nikdo by neřešil, kdo má co dnes na sobě.
Káťa Pavlusová
Více sportovních kroužků (např. volejbal), protože miluju sport.
Toňa
Máme málo tělesné výchovy, chtěla bych se naučit více míčových her.
Další jazyky např. španělština, francouzština, protože si myslím, že umět více jazyků je dobré a
užitečné.
Chybí mi více sportů. V tělocviku děláme většinou gymnastiku a atletiku, míň míčové hry. Většinu lidí
to nudí, takže nechápu, proč nehrajeme třeba florbal.
Klimatizace by se hodila, někdy je ve třídě vážně smrad a otevřená okna tomu moc nepomůžou. A
k těm předmětům mě nic nenapadá, ale výuka by mohla být více „škola hrou“.
„pan“ s pseudonymem Banán (asi někdo v 8. A nedodržuje hygienu)
Sexuální výchova, aby byla ve škole větší sranda.
Ve škole mi chybí větší škála sportů. V amerických školách mají všelijaké fotbalové, basketbalové
týmy a tady jen tělocvik a jeden florbalový tým. Zkrátka více pohybu ve škole.
V tělocviku více her, méně šestibojů, více filmů v hodinách, tělocvik s holkami, relaxační program a
hlavně méně Oty a Adama!
Jakub P.
Chtěla bych zavést delší přestávky, protože se někdy nestihnu ani najíst!
Ve škole mi chybí dramatická výchova a tanec. Dramaťák nám pomůže vystupovat před lidmi a tanec
proto, že budeme mít více pohybu a budeme umět tančit různé styly. Chtěla bych mít uniformu,
protože to posílí naše vztahy a nikdo se nebude nikomu posmívat.
Kuchařství, veřejná prezentace a výtvarka.
Chybí mi více uměleckých předmětů. Ve výtvarce kreslíme věci na úrovni 3. třídy. V hudebce se nic
moc nedozvíme. Ve škole bychom se měli naučit vyjadřovat se, získat sebevědomí, naučit se pravopis,
matiku …
Mohl by být předmět péče o zvířata. Myslím, že škola by nám měla pomoct zvýšit sebevědomí. Více
umět prosadit své názory, veřejné prezentace atd.

Chtěla bych hodinu, ve které bychom chodili ven, na procházky, na hřiště … a třeba bychom mohli jít
taky na bazén, ale to na tři hodiny. Ve škole mi chybí lepší obědy, výzdoba ve třídách, lepší záchody
a taky teplá voda ve třídách.
Francouzštinu a italštinu, protože se ráda učím nové cizí jazyky, ale škola mi nenabízí takový výběr.
Např. by měly být kroužky týkající se cizích jazyků, nebo volitelná hodina francouzského, italského
jazyka.
Barbora Beilová
Více prezentací, her a zábavy ve škole. Více jazyků, protože jezdím do ciziny s rodiči.
Kiki Wojtylová
Ve škole mi chybí posilovna, protože v tělocviku sice děláme pohybové aktivity, ale nemáme žádné
svaly, protože se neudržíme ani na hrazdě. Dále by se mohlo jako předmět vyučovat mluvení
s lidmi, ve společnosti a hlavně, jak se máme správně chovat, protože někteří nemají správnou
výchovu a hodně dětí neumí mluvit před lidmi.
Více tělocviku. Méně matiky. Chybí mi předmět klidu místo nějakého předmětu, kde bychom
odpočívali.
David Kolář
Chybí mi u předmětu svět práce elektronika, jednoduché elektrické spoje, př. pájení. Víc pokusů
v chemii a fyzice nebo aspoň obranná výchova - kdyby někteří dostali vzduchovku, ať trefí terč - a
možná by se tím zvedla zodpovědnost, protože se zbraní člověk nemůže blbnout, někteří by pak
mohli měnit terče za trest.
Chtěla bych, abychom měli víc tělocviku (např. 4 hodiny týdně), protože nám chybí pohyb, který
potřebujeme, a přibývá líných a tlustých dětí, a ti, kteří se chtějí věnovat cvičení, nemají tolik
možností. Kromě klasických sportů (fotbal, florbal, basketbal, volejbal) bychom mohli zkusit třeba
box. Mohli bychom mít nějaký předmět, kde bychom si trochu zvýšili sebevědomí. Ne abychom byli
namyšlení, ale abychom se nebáli vystupovat a podobně. I něco jako dramaťák, ale ne sto procentní.
Zavedla bych nějaký umělecký předmět, kde by se děti učily třeba tanec, drama, zpěv; prostě něco,
co děti pobaví a inspiruje. Bylo by to dobré, v některých třídách by to zároveň mohlo zlepšit vztahy
a ostatní by se nebáli (ačkoliv naší třídy se to zrovna netýká).
Požádaly jsme o vyjádření naše vedení školy:
Mám radost, že tolik z vás by chtělo víc pohybu. Naše škola má však pouze jednu tělocvičnu a
20 tříd. Sami si můžete spočítat, že se v ní učí denně od 7 hodin do 15:20. Nevím, jak by se vám líbily
tělocviky 9. hodinu, už ten na 7 není moc šťastným řešením. Hřiště a jeho stav je náš dlouhodobý
problém. Škola sama nemůže opravu nevyhovujícího hřiště finančně zvládnout. Myslím si, že víc
pohybu nebo i další cizí jazyky jsou vaší volbou ve vašem volném čase. Kroužky se snažíme nabízet, ale
nejsou-li naplněny alespoň deseti žáky, nemůžeme je otevřít. Tak letos nemohl být otevřen například
kroužek deskových her. Zájem mezi žáky byl, ale nemohli najít společný termín.
Doufám, že to na vás nebude působit jako výmluva, ale překážkou pro mnoho vašich nápadů
jsou finance. Záchody jsou postupně upravovány, původní jsou již jen v pavilonu B a mimochodem
učitelské. Teplá voda ve třídách je opravdu zbytečný luxus, obzvláště když se stává, že někde pustíte
vodu a „zapomenete“ ji zastavit. Nedávno tak vytekla na chlapeckém WC teplá voda z celého
bojleru.
Pobyty v zahraničí organizujeme. Na letošní do Anglie pro žáky 2. stupně se přihlásilo 11 žáků.
Zaujal mě „předmět klidu“ podle Davida. Nějaká hodina „meditační výchovy“, kde bych odpočívala, by
se mi taky líbila.
Děkuji vám za všechny vaše názory. Přijďte je za mnou nebo panem ředitelem probrat osobně,
navrhněte i další. Těšíme se na vaše nápady.
Milena Vincenciová, zástupkyně ředitele
Barbora Beilová a Antonie Vašutová, 8.B

