Vždy chtěli být učiteli
Určitě už jste si všimli, že na naší škole potkáváte nejen paní učitelku Gonsorčíkovou, ale i
pana učitele Gonsorčíka. Mysleli jste si, že se jedná jen o pouhou shodu jmen? Mýlíte se. Jedná se
totiž o manželský pár.

Paní učitelka Gonsorčíková (třídní 6.B)
Jaké je učit na stejné škole s manželem?
Pro mě docela výhodné, protože mám každý
den zajištěnou dopravu až ke škole.
Jste přísnější vy nebo váš muž?
To se dá těžko posoudit, protože každý učíme
na jiném stupni. Jiný je přístup k žákům na
prvním a jiný na druhém stupni. Ale asi platí,
že na druhém stupni je větší přísnost nutností.
Máte nějaké rozdílné názory na výchovu
dětí?
Většinou se shodneme - a když se neshodneme
hned, tak se domluvíme.
Studovali jste na stejné škole nebo každý
jinde?
Studovali jsme na stejné škole a původně
dokonce i stejný obor – tam jsme se také
poznali…
Jaké předměty nejraději učíte?
Mám ráda oba své předměty asi stejně.
Matematika mě vždycky bavila a ve fyzice
mám ráda pokusy i povídání o jevech kolem
nás.
Jaké naopak ráda nemáte?
Nerada učím výchovu k občanství, což mě
poslední dobou naštěstí míjí.

Proč jste se rozhodla být učitelkou?
Když jsem jako malá začala chodit do 1. třídy,
měla jsem skvělou paní učitelku, kterou jsem
měla moc ráda. A tak moc se mi její učení
líbilo, že jsem se už tehdy rozhodla, že chci být
taky učitelkou. No a vydrželo mi to až do
dospělosti.
Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Na to jsem už vlastně odpověděla a musím po
pravdě říct, že jsem nikdy ani ničím jiným být
nechtěla.
Jaká byla v dětství vaše oblíbená hračka?
Milovala jsem všechny možné stavebnice, a
když byly moje děti malé, často jsem u jejich
stavebnic strávila více času než ony.
Jaké byly vaše studijní výsledky, když jste
byla na základní škole?
Škola mi nedělala problémy a tak měla téměř
všechna moje vysvědčení jednotvárný text –
výborný.
Co nejraději děláte ve volném čase?
Ráda cestuju a poznávám nová místa. Ale
nejraději si čtu. Když mám dobrou knížku, tak
zapomenu na celý svět.

Pan učitel Gonsorčík (třídní 5.A)
Jaké je učit na stejné škole s manželkou?
Je to úplně v pohodě, prostě skvělé.
Jste přísnější vy nebo vaše žena?
Myslím, že moje žena. 
Máte nějaké rozdílné názory na výchovu
dětí?
Většinou se shodneme, ale ne ve všem.
Jaký je váš oblíbený školní předmět?
Výhodou učitele na prvním stupni je, že může
učit velké množství předmětů. A já mám rád
všechny.
Jaké naopak rád nemáte?

Proč jste se rozhodl být učitelem?
Jsem rád mezi mladými lidmi a baví mě práce
s dětmi. Myslím, že nejvíc mé rozhodnutí
ovlivnila moje paní učitelka, která mě učila

celé čtyři roky na prvním stupni - byla skvělá.

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Učitelem. Už od 10 let.
Jaká byla v dětství vaše oblíbená hračka?
Tak to si nevzpomínám, bylo to už hodně
dávno. 
Jaké byly vaše studijní výsledky, když jste byl
na základní škole?
Nechci se chlubit, ale byly výborné.
Co nejraději děláte ve volném čase?
Rád čtu, sportuji, cestuji, ale ze všeho nejraději
se věnuji práci na zahrádce (pokud to dovolí
počasí).
Studovali jste na stejné škole nebo každý
jinde?
Studovali jsme na stejné škole.

Naši učitelé byli tak hodní, že se zúčastnili i druhé části rozhovoru, která měla odhalit, jak
dobře se navzájem znají. Prozradili svých 10 NEJ a poté se snažili uhodnout těch 10 NEJ svého
partnera.
Jak to dopadlo? Posuďte sami, ale my musíme uznat, že to vypadá na dokonalé manželství.

On o sobě
Ona o sobě
květina – nejen růže, ale třeba i tulipán a
narcis, které na jaře vždycky vyhlížím.
film – těch je spousta, např. Léto s kovbojem,
Mamma Mia …
kniha – mám ráda knihy od Vaňkové, ale ráda
si přečtu i jiné historické romány, fantasy či
detektivku.
barva – záleží, na co ji chci použít, ale obecně
mám ráda světle modrou až tyrkysovou.
zvíře – takové asi nemám, ale v ZOO se mi
nejvíce líbí žirafy
písnička – takovou nemám, ale mám ráda
písničky, které si můžu zazpívat.
činnost- nejraději si čtu.
jídlo – miluji bramboráky a vepřo-knedlo-zelo.
místo – kdekoliv, kde budu s manželem a
dětmi.
školní předmět – matematika i fyzika.

On o ní
Květina - růže
Film - Pretty woman
Kniha - Léto s kovbojem
Barva - červená
Zvíře - pes
Písnička - 
Činnost - čtení knih
Jídlo - vepřové s knedlíkem a se zelím
Místo - 
školní předmět - fyzika

Květina - růže
Film - Pošli to dál
Kniha - Poslední kabriolet
Barva - modrá
Zvíře - pes
Písnička - např.: ............... (je jich hodně)
Činnost - práce na zahradě
Jídlo - vepřový řízek s bramborovým salátem
Místo - domov
školní předmět - matematika

Ona o něm
Květina – asi růže, protože když mi manžel
donese květinu, je to vždy růže.
Film – to opravdu netuším. Manžel není moc
velký milovník televize a tráví u ní minimum
času.
Kniha – oba máme rádi historické romány od
Vaňkové a knihu Poslední kabriolet od A.
Myrera.
Barva – to nevím, to záleží, čeho se ta barva
týká. Obecně má ale manžel rád jasné a veselé
barvy.
Zvíře – nevím o žádném.
Písnička a skupina nebo zpěvák/zpěvačka –
manžel poslouchá hudbu podle nálady, takže
nedokážu vybrat „to“ nejoblíbenější.
Činnost – nejraději relaxuje při práci na
zahradě, bez které by se určitě neobešel.
Jídlo – oblíbených jídel má manžel spoustu –
od řízků až po kynuté ovocné knedlíky.
Místo – Ondřejovice v Jeseníkách, kam jezdil
jako dítě na prázdniny.
Školní předmět – myslím a doufám, že
matematika.

Manželé Gonsorčíkovi nejsou jedinými rodinnými příslušníky na naší škole. Pracují u nás další
dvě dvojice. Nejde o manžele, ale o spojení maminky s dcerou. Víte, o koho jde? Nevíte? Přemýšlejte a
pátrejte. Možná se v příštím Bumerangu s další rodinnou dvojicí seznámíte.
Eliška Kreiselová a Lucie Pyšová 8.B

Na naší škole jsme jedna rodina
(rozhovory s učiteli – pokračování)
V minulém čísle jsme vám slíbily, že pro vás připravíme rozhovor s dalšími rodinnými
příslušníky, kteří učí na naší škole. Ano, hádáte správně. Jde o paní učitelku Gregorovou a o paní
učitelku Výtiskovou, matku a dceru.

Paní učitelka Věra Gregorová
Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Již od dvanácti let jsem věděla, že chci být
učitelkou. Práce s dětmi mě vždy bavila. Vedla
jsem oddíl žáků druhé třídy „Jiskřičky“ již ve
svých čtrnácti letech. O prázdninách jsem
jezdila na tábory jako oddílový vedoucí. Názor
na změnu povolání jsem nikdy nezměnila.
Jak ráda trávíte svůj volný čas?
Ve svém volném čase se ráda věnuju svým
vnučkám. Mám i jiné zájmy, ale záleží na
ročním období. V zimě ráda luštím křížovky,
sudoku nebo vyrážím do přírody na běžky, na
sjezdky. V létě mě baví práce na zahrádce,
rekreačně kolo a toulky přírodou.
Co se vám líbí a nelíbí na naší škole?
Já jsem byla celkem spokojená na všech
školách, kde jsem působila. Tato škola patří
mezi ty, kde se mi líbí nejvíce. Ke spokojenosti
přispívají především dobré vztahy mezi
zaměstnanci. Ochota, vstřícnost, přehlednost
suplování, akcí atd. tvoří dobré pracovní
podmínky. Líbí se mi, že v kabinetech je
počítač, tedy je možno vyhledat a ihned zapsat
všechny nutné údaje. S žáky, až na několik
jedinců, se rovněž dobře pracuje. Výhrady ke
škole nemám, pouze k některým žákům, u
kterých chování a přístup ke školním
povinnostem není úplně ideální.
Jaké je to učit na stejné škole s vaší dcerou?
Když mi bylo nabídnuto učit na této škole, tak
první otázka směřovala k mé dceři, zda jí to
nebude vadit. Odpověď byla ne, a tak jsem
zde. S dcerou se vůbec nepotkávám, pouze na
pracovních poradách. Ona učí v budově D a já
na vyšším stupni, takže příležitostí je málo.

Stává se vám někdy, že se v něčem s dcerou
neshodnete?
V dnešní době už ne. Ona je dospělá, má svou
rodinu a já nemám právo jí do života hovořit.
Pokud má zájem, nabídnu pomoc i radu.
Vyposlechne, pozeptá se, ale rozhodnutí je na
ní! Na společném zájmu jsme se schopné bez
problému domluvit.
Jste jako učitelka přísnější vy nebo dcera?
Toto musí posoudit žáci, pokud jsou někteří,
které jsme učily obě dvě.
Hlídáte své dceři někdy děti?
Ano, vnučky občas hlídám a moc ráda,
dodávají mi energii do života. Je pravda, že
nyní je času méně, tak se snažíme být spolu o
víkendu nebo o prázdninách.
Jaké hry jste se svou dcerou hrála, když byla
malá?
Byly to karetní hry, Člověče, nezlob se, …, ale
hlavně jsme své dcery vedly k rekreačnímu
sportu: lyžování, bruslení, plavání, kolo a
pohyb v přírodě.
Jaká byla vaše dcera, když procházela
pubertou?
Asi jako všechny děti. Měla dost kamarádek i
kamarádů, byla společenská, aktivní a
samozřejmě měla i své názory, které byly
odlišné od mých. Ale školní povinnosti plnila,
dodržovala domluvená rodinná pravidla, až na
občasný nepořádek v pokojíku. Jak vidím
dnešní mladé, tak dnes hodnotím, že byla
vcelku hodná.
Porovnejte prosím sebe a svou dceru.
Myslím si, že v dnešní době máme již mnoho
společného. Obě dvě stavíme do popředí
rodinu, zdraví, rády cestujeme, rekreačně
sportujeme. Máme podobný styl života. Já již
pomalejší, usedlejší a ona – mládí má zelenou.

Paní učitelka Vladana Výtisková (třídní 2.C)
Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Již od malička mě bavilo hrát si na učitelku,
pomalými krůčky mě to vedlo k mému
nynějšímu povolání.
Jak ráda trávíte svůj volný čas?
Málokdy jsem zažila v mládí nudu, buď to byl
sport, knížky, zajímání se o zdravou výživu
nebo přátelé. Od té doby, co mám dvě děti, šlo
vše stranou. Dnes, když mám chvilku, ráda se
k těmto zálibám vracím.
Co se vám líbí a nelíbí na naší škole?
Velmi oceňuji vstřícnost lidí. Můj manžel se mě
často ptal, proč nejdu učit blíž bydlišti.
Pochopil, stejně jako já, že kolektiv lidí a
atmosféra v práci je jedno z nejdůležitějších
kritérií spokojenosti v zaměstnání. Chodit do
práce rád a bez obav je snem každého
pracujícího člověka.
Proč jste se rozhodla být učitelkou?
Když vyrůstáte v rodině učitelů - od rodičů přes
sourozence, strejdy i tety, tak je to jasná
budoucnost a diagnóza. A neměnila bych.
Jaké to je učit na stejné škole s mamkou?
Celkem beze změny. Jen jsem pod větším
dohledem. Pokud ráno nestojí auto před
školou, již mám telefonát, jestli jsem
v pořádku. Také jsem ráda, že mám další
možnost k setkávání.
Stává se vám někdy, že se v něčem s mamkou
neshodnete?
Určitě, ale dnes výměna názorů neprobíhá
bouřlivě jako v mém mládí. Navíc jsem se
sama stala matkou a spoustu věcí vidím
stejnýma očima.
Jste jako učitelka přísnější vy nebo vaše
mamka?
To by asi musel posoudit někdo jiný. Myslím si,
že jsme v jádru stejné, jen možná dokážu více
zakřičet.
Můžete nám prozradit něco o své rodině?
Jsem rodačkou z Ostravy a svůj život jsem si
vždy představovala tady; do té doby, než jsem
potkala manžela, který žije na vesnici.
Dovedete si představit, jak probíhalo spojení
vesnického a městského života. Boj kdo s koho.
Myslím, že vše vyřešily naše dvě dcery Anetka
(9) a Eliška (4). Po 11 letech vztahu, ve kterém
jsme okusili mnohé, jsme konečně
v manželském vztahu, dcerky nám byly za

družičky, stavíme rodinný domeček na vesnici,
kde jsme velmi spokojeni. Vše je zatím, jak má
být.
Jaký nejhorší trapas se vám stal?
 Ještě dnes se usmívám, když si vzpomenu,
jak jsme se s kolegyněmi bavily o tom, že má
přijet Vašek s kočárkem. Můj manžel se totiž
taky jmenuje Vašek a já dlouho nechápala.
Téměř celý rok přede mnou kolegyně tajily, že
se pan učitel Vašek Káňa stane tatínkem.
Velmi je pobavil můj nechápající výraz.
Jaká byla vaše nejhorší dovolená s rodiči?
S našimi jsme procestovali skoro celou
republiku. Můj manžel vždy převrací oči, když
vybíráme dovolenou a já říkám, že už jsem tam
byla. Zažila jsem s nimi spoustu dobrodružství
a poznala nádhery naší vlasti, proto jsem si
neuchovala v sobě vzpomínky na nevydařené
dovolené, naopak na ně velmi ráda
vzpomínám.
Jakou nejstrašnější věc jste kdy udělala
mamince, když jste byla malá?
Teď se bojím, co se dočtu od mamky… ale
neuvědomuji si nic závažného. Vím, že když
jsem byla v pubertě, určitě jsem řekla, že ji
nemám ráda. Snad to však přisoudila pouze
tomuto období.
Byla jste hodné nebo spíše zlobivé dítě?
Jako malá jsem jistě měla nápady jako ostatní
děti, stříhat si vlasy, obočí…, horší období
začalo pubertou. Najednou tolik krásných
kluků a já nevěděla, kam dřív. Takže určitě si
to se mnou prožila naplno. Snad moje děti
nebudou po mně.
Porovnejte prosím sebe a svou maminku.
Moje maminka je nesmírně obětavý člověk,
vše si bere na svá bedra a neumí říct ne. Je pro
mne životním vzorem. Celý svůj život věnovala
svým dětem, stála za námi v dobrém i ve zlém.
Chyby nám vždy řekla, promlouvala do duše a
ukazovala tu správnou cestu. Je i skvělou
babičkou, moje děti ji milují stejně jako já. Vím,
že je to jediný člověk, o kterého se můžu
stoprocentně opřít. Já se tomu všemu teprve
učím. Jsem asi tvrdohlavější, nejsem tak
skromná – chci od života víc, a proto se někdy
spálím a pak je tady moje mamka, aby mne
zase postavila na nohy. Takže díky, mami.
Eliška Kreiselová a Lucie Pyšová, 8.B

