HISTORICKÉ ČÍSLO VOLARÁČKU

Historické číslo Volaráčku
vydané u příležitosti 35. výročí otevření nové budovy Základní školy ve Volarech

Škola má narozeniny,
my máme přání jediný.
Aby vždycky hezká byla,
žáky něco naučila!

Foto: Mgr. Lumír Vozábal z komína školy

Vítejte v naší – Vaší ZŠ Volary!
Milí čtenáři!
Když má někdo narozeniny, tak slavíme, přejeme mu vše nejlepší a dáváme dárky. Naším dárkem
je toto vydání Volaráčku, které jsme nazvali „historické.“ 35 let od otevření naší základní školy k
tomu tak trochu vybízí. Zdrojem nám byly především 2 školní kroniky a prokousat se jimi nebylo
pro nás úplně snadné, protože jsme je mnozí viděli poprvé, a tak jsme si v nich zpočátku listovali,
četli a prohlíželi je a navrhovali, co vybrat do tohoto čísla.
Dalším zdrojem informací pro nás byli lidé, kteří stále jsou nebo byli s naší školou spjati. Ředitelé,
bývalí a současní učitelé, žáci. Všem, kteří nám poskytli rozhovor nebo poslali příspěvek, moc
děkujeme. Přejeme Vám pěkné počteníčko! UF!
Redakční rada
HISTORICKÉ ČÍSLO VOLARÁČKU
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Vybíráme z obsahu:
1) Z historie Volaráčku
2) Ředitelé ZŠ – rozhovory na dálku
3) Svědectví kronik
4) Vzpomínky bývalých a současných učitelů
5) Nad kronikou běžeckého lyžování
6) Historie a současnost školní družiny
7) Reportáže z besed s bývalými žáky školy
8) Minisborníček našich perliček
a mnoho dalšího…

Z historie Volaráčku aneb něco o naší
redakční práci
Opsáno ze školní kroniky:
Školní rok 1992 – 93: „ S obrovským ohlasem začal od září
měsíčně vycházet školní časopis Volaráček. Redakční rada se
skládala převážně z žáků 8. C, svými pracemi přispívali i žáci 1.
stupně. Vedení časopisu se ujala L. Slabyhoudková, na 1. stupni L.
Macháčková. O grafickou úpravu se staral p. uč. Z. Slabyhoudek.
Časopis přinášel zajímavé postřehy ze života školy, práce žáků
z oblasti literární, hádanky, křížovky, rozhovory s učiteli a
zajímavými lidmi města, výsledky soutěží a anket.“
Volaráček číslo 6 - únor 1994

Něco o nás. Představujeme se. Mohlo by Vás zajímat. Na co nejčastěji odpovídáme?
Z HISTORIE VOLARÁČKU

Vydání 1. čísla má datum září 1992, takže by mohl
letos slavit 24. narozeniny, ale nevycházel po celou
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dobu. Tehdejší redakční rada byla složená asi z 6 žáků
8. třídy, kde jsem byla třídní a učila češtinu. Tehdejší
ředitelka p. Penka Štěpánková naši aktivitu podpořila,
začali jsme na sebe „nabalovat“ další zájemce,
redakční rada se postupně rozrůstala, do časopisu
přispívalo stále více žáků i učitelů. Škola měla 2
počítače PC 286 – 40 MHz, redakční rada trávila
téměř všechna odpoledne ve škole, aby mohlo každý
měsíc vyjít nové číslo. Doma tehdy žáci počítače
neměli, všechny příspěvky psali ručně, rozhovory
natáčeli na magnetofon a odpoledne přepisovali ve
škole, pak se kopírovalo. Sotva jsme vydali 1 číslo,
hned bylo potřeba pracovat na dalším. Roznášeli jsme
časopis do tříd a také posílali na 1. stupeň, který sídlil
v budově Pod Kostelem 127. Od roku 1993 s námi
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začala spolupracovat paní Ludmila Macháčková,
vychovatelka školní družiny, která nám posílala
příspěvky od dětí z 1. stupně. Grafickou podobu
časopisu tvořil můj manžel Zdeněk Slabyhoudek,
v tehdejší době také učitel. Od února 1994 se mým

novým spolupracovníkem stala kolegyně Ivana Černá,
která obohatila časopis o nové nápady a také od roku
1997 převzala vedení redakce. S grafikou pomáhal
tehdejší ředitel pan Jaroslav Šiman. Časopis vycházel
asi rok, pak nastala přestávka. Zásluhou kolegyně Soni
Horváthové vyšlo také speciální číslo věnované
významné události – 7. Mezinárodnímu sochařskému
sympoziu, které se uskutečnilo pod záštitou
tehdejšího starosty města Volary p. Svatopluka
Vokurky. Z tehdejší pozice zástukyně ředitele jsem se
snažila o obnovu časopisu a v roce 2003 začaly pod
vedením nové kolegyně Petry Šimanové Halamové
vycházet Školní střepinky. Vyšlo několik čísel. Od roku
2007, kdy jsem se opět stala třídní učitelkou, jsem
navázala na tradici Volaráčku a od té doby vychází
časopis pravidelně.

Několik titulních stran Volaráčku z roku 1992, 1993

Naše menší i větší úspěchy
Do soutěže Náš časopis, kterou vyhlásilo občanské
sdružení Abeceda, jsme se přihlásili v roce 2011 ještě
s bývalou redakční radou, kterou tvořili převážně žáci
9. tříd. Překvapilo nás, co všechno odborná porota
složená z novinářů, fotografů a lidí kolem novin je
schopna v takovém školním časopise, který děláte jen
tak pro radost, nalézt a ohodnotit. Je to kolem 30
položek, za které jednotlivě dostáváte ohodnocení.
Certifikát jsme napoprvé nezískali, chybělo nám pár
bodů, ale nevzdali jsme to a než redaktoři odešli,
zaučili jsme další zájemce o práci v redakční radě.
V roce 2012 jsme se znovu přihlásili a podle
doporučení, která jsme obdrželi, jsme se snažili
časopis vylepšit. Také nám pomohla účast na
workshopu redakcí školních mimopražských ZŠ, který
se konal v Praze. Pan ředitel Petr Horálek umožnil
výjezd celé redakční radě, a to byla pro nás velmi
cenná zkušenost.
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Podařilo se nám vylepšit obsah jednotlivých rubrik,
pochváleni jsme byli za dobře vedené rozhovory, čtivé
reportáže, komentáře k článkům, pohled do života
školy – jednotlivé akce, soutěže, zlepšili jsme naši
propagaci, celkovou novinářskou práci, začali jsme
doplňovat autory fotografií, pokusili jsme se o
fotopříběhy, tvorbu jednoduchých komiksů.
Práce tehdejší redakční rady se na Workshopu velmi
líbila, v poměrně krátkém čase jsme museli předvést,
že jsme dobrá parta, která je schopná se společně
domluvit, tvořit a myslet. Za úkol jsme dostali
vymyslet reklamu na náš časopis a sklidili jsme nejen
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velký potlesk, ale myslím, že jsme tenkrát ostatní
školní redakce i odborníky, kteří na naši práci
dohlíželi, docela vtipně pobavili. Dnes bych řekla:
„Zviditelnili jsme se.“ Naše radost z následného

získání certifikátu „Kvalitní školní časopis“ byla
obrovská, motivovala a podnítila nás k další redakční
práci.

Dopis, který nás potěšil:
Náš časopis 2012 – hodnocení soutěže školních časopisů k získání certifikátu „Kvalitní školní časopis“

Milí žáci - redaktoři školního časopisu „Volaráček“!
Zasíláme Vám závěrečné hodnocení, které vychází z jednotlivých čísel Vašeho školního časopisu.
Oceňujeme Vaše úsilí vylepšovat jednotlivá čísla. Věříme, že Vaši četní čtenáři Vám nedají možnost
polevit a povedou Vás k dalším zajímavým nápadům.
V příloze e-mailu naleznete loga „Kvalitní školní časopis 2012“. Nyní můžete libovolným z nich
„ozdobit“ svůj časopis.
Na závěrečném hodnocení Vašich časopisů se podíleli novinář a učitel Zdeněk Brom, reportážní
fotograf Jan Šilpoch, spisovatel a režisér Petr Procházka a Dalibor Dudek.
Soutěž školních časopisů k získání certifikátu „Kvalitní školní časopis“ je součástí projektu Čtenářská
gramotnost a projektové vyučování. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
Za o. s. Abeceda
Mgr. Dalibor Dudek
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Současnost
Poslední 3 roky jsme úspěšní v krajských kolech
soutěže školních novin a časopisů, která pořádají
Informační centra pro mládež v Jihočeském kraji,
členové Asociace pro podporu rozvoje informačních
center pro mládež v České republice a členové
Asociace
nestátních
neziskových
organizací
Jihočeského kraje.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo v šesti

kategoriích 29 školních časopisů a novin z 27
základních a středních škol Jihočeského kraje.
Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnilo
devadesát žáků a studentů redakcí školních novin a
časopisů, pedagogických pracovníků základních a
středních škol Jihočeského kraje a hostů.
Letos se nám poprvé podařilo prolomit druhá místa,
která jsme získali v této soutěži za rok 2014, 2015 a z
rukou Mgr. Vlasty Bohdalové, poslankyně Poslanecké
sněmovny
Parlamentu
České
republiky,
a
paraolympionika
Arnošta
Petráčka
převzaly
redaktorky Zdeňka Podroužková a Petra Maxová 1.
místo za školní časopis roku v Jihočeském kraji
v kategorii II. stupeň ZŠ.
Letos nezůstalo při vyhlášení výsledků Jihočeského
krajského kola soutěže školních novin a časopisů jen u
ocenění redakcí školních novin a časopisů, žáků a
studentů. Galénovým nadačním fondem a Hnutím
Březový lístek byli oceněni Zeleným březovým lístkem
jihočeští pedagogové, kteří dlouhodobě podporují
nejen redakce školních novin a časopisů.
Získáním 1. místa postupujeme do celostátního kola,
které se koná v prosinci v Brně. Bohužel organizátoři
nechápou, že dopravit se ze Šumavy přes D1 do Brna
je v tomto měsíci pro nás dost obtížné, a tak na
celostátní kolo nepojedeme. Děkujeme p. řed. Petru
Horálkovi, že nám jednou tuto zkušenost umožnil a
do Brna nás dovezl, ale počasí bývá špatné a cesta
nebezpečná. Jako šéfredaktorka jsem toto
připomínkovala a myslím, že jsem nebyla sama, ale
nebyli jsme vyslyšeni. Je to škoda, protože každá
novinářská zkušenost za hranicemi školy, okresu,
kraje, je pro nás redaktory cenná.

Lukáš, Míša a p. uč. převzali cenu – 2. místo v kraji - 2015
Petra a Zdeňka přebírají 1. místo - 2016

Jak vzniká jedno číslo našeho časopisu? Kolik času
mu věnujeme? Jak funguje naše redakce (počet
redaktorů, redakční pozice…)? Jak máme rozděleny
činnosti v redakci? Jak vznikají jednotlivé články?
Pracujeme jako zájmový útvar při naší ZŠ, scházíme se
pravidelně 1 hodinu 1x týdně,
na společných
schůzkách tvoříme obsah každého čísla, jednotlivých
stálých rubrik, chodíme do terénu sbírat materiál,
dělat ankety, rozhovory. Materiál žáci zpracovávají
v pátek ráno při našich schůzkách nebo doma ve
Wordu a posílají na emailovou adresu Volaráčku, kde
příspěvky shromažďujeme. Následně zpracujeme do
jednoho dokumentu. Grafická úprava byla dříve
prováděna ve T-602, Wordu, ale poslední 2 roky
v software Scribus 1. 4. Program je zdarma ke stažení,
jedná se o Open source – používání je zdarma.
Využívají ho i některé profesionální tiskové firmy.
Tuto činnost žáci ještě nezvládají, takže konečnou
grafickou podobu provádí můj manžel Zdeněk
Slabyhoudek. Čas strávený nad vydáním 1 čísla
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nepočítáme, ale je to hodně hodin z našeho volného
času, spíše koníček učitele.
Stálých členů redakce je 15, jednotliví redaktoři mají
rozdělené rubriky – rozhovory, reportáže, zprávy,
aktuality, fotodokumentaci zajíšťují 2 – 3, podle toho,
na jakou akci se dostanou, zpracovávají ankety,
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kreslí… 1 redaktor je určen k zodpovědnému
shromáždění všech příspěvků do 1 dokumentu,

společně děláme prvotní korektury, distribuci, tisk
nám zajišťuje p. řed. Petr Horálek.
Z Volaráčku 1994

Kolik čísel časopisu za rok vydáme? V jakém nákladu
časopis vychází? Jak ho financujeme, propagujeme,
šíříme?
Dříve jsme stíhali tak 6 - 8 čísel za školní rok, třeba
k závěru jednoho školního roku se nám podařilo vydat
zvláštní číslo. V posledních 2 letech vychází Volaráček
jako čtvrtletník, víc nestíháme. Redaktoři i já máme
v rozvrhu odpolední vyučování, v jiných dnech
odpoledne další aktivity, a tak to není úplně
jednoduché najít společný čas k redakčním schůzkám.
Volaráček vychází v prvotním nákladu 30 kusů, který
distribuujeme zadarmo do všech 18 tříd, sboroven,
školních družin, provozním zaměstnancům, školnímu
psychologickému pracovišti, vedení školy, apod. 1x
ročně při příležitosti školních vánočních trhů
vydáváme prodejní číslo a část výtěžku posíláme na
podporu adopce na dálku. Na této akci prodáváme
časopis za 10,-Kč a mezi veřejností a rodiči je o
Volaráček velký zájem. V posledních letech nám
nestačilo připravených 100 ks, prodáme tak 130 – 150
ks. S tiskem pomáhá p. řed. Petr Horálek, financujeme
z vlastních zdrojů školy. Časopis také propagujeme na

webových stránkách školy – www.zsvolary.cz, ve
Volarském zpravodaji, posíláme do partnerských škol,
rozdáváme hostům, kabelová televize také zveřejnila
několik záběrů a upoutávek.

Na trička jsme si našetřili z prodeje Volaráčku
Kdybychom měli ostatním školním časopisům dát nějakou radu, jak by zněla?
Před dvěma lety jsme měli v naší škole putovní škol. Škoda, že z okolních základních škol na naše
výstavu celostátních školních novin a časopisů. Na pozvání byla malá odezva.
panelech ve vstupní hale školy bylo k prohlédnutí V každém školním časopise je totiž nápad, inspirace,
něco kolem 120 časopisů ze základních i středních více či méně zdařilé rubriky. A vy si je můžete
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prolistovat, přečíst, říci si, co je dobré. Někdy máme
pocit, jako by nám v naší redakční radě docházely
nápady, ale nejde o to vymýšlet stále něco nového,
ale udržet, obohacovat a zlepšovat to stávající, nechat
se inspirovat. Posun k lepšímu může nastat, když se
nebudete bát a „vylezete ven“
z vašeho školního prostředí a ukážete
časopis ostatním. Zjistíte, že ten váš
se mezi ostatními neztratí. Pak tuto
pravidelnou, časově náročnou a
zodpovědnou práci bude dělat raději,
velkou motivací a obohacením mohou
být třeba právě zmiňované soutěže
školních časopisů.
Zajímavým cenným zážitkem byla
exkurze do tiskárny ve Vimperku,
prostě vyjet „do terénu,“ za
odborníky, dozvědět se něco víc o
novinářské práci.
Důležité je mít také podporu vedení
školy a tu my máme. Děkujeme p.
řediteli Petru Horálkovi a paní
zástupkyni Janě Fistrové za propagaci našeho
časopisu, nový fotoaparát a školní výlet, který máme
každý rok navíc za odměnu.

Prodej Volaráčku zájemcům 2012

Škoda, že letos lilo jako z konve, jinak bychom si
vlkárium a jelenárium více užili! Poděkování patří také
všem učitelům, kteří nám nabídnou námět,
poskytnou materiály a fotky z projektů, vyučovacích
hodin, napíší o jejich zdařilé akci, soutěži, pozvou nás

do své třídy, poskytnou rozhovor nebo nás uvolní
občas z vyučování.
Šéfredaktorka a red. rada

Propagace na nástěnce, ukázky z r. 1992, 2012

Z prodeje na vánočních trzích
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Představení časopisu na workshopu v Praze

Práce redakce na workshopu

Tvorba reklamy na náš časopis

Prezentace reklamy na workshopu

Redakční rada informuje ve společenské místnosti školy ostatní žáky o své práci
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Redakční rada Volaráčku - archiv 2008

Propagace vánoční trhy 2008

Prodej na vánočních trzích 2008

Příprava a tisk 2010 – archiv

Kolik redaktorů prošlo za ta léta Volaráčkem?
Snad jsme na nikoho nezapomněli!
Vydání 1. čísla – září 1992 Redakční rada: Lada
Swiersovicová, David Votava, Mirek Ziegler, Pavel
Švehla, Jiří Raczký, Martina Votrubcová, Ivan Štegena,
Martina Wagnerová, Mgr. Lenka Slabyhoudková, Tisk
a grafická úprava - Mgr. Zdeněk Slabyhoudek
Od roku 1993 – připojily se děti ze školní družiny s
paní vychovatelkou Ludmilou Macháčkovou
Od roku 1994 – pomáhala a stránky časopisu
obohatila svými nápady p. uč. Mgr. Ivana Černá
Rok 1997 – redakční rada: L. Crhová, Z. Krejsa,
V.Machoňová, K. Frejková, Mgr. Ivana Černá, Tisk a
grafická úprava – Mgr. Jaroslav Šiman, J. Palounek
1998 – 2003 – časopis nevycházel
Rok 2003 – obnova vydávání školního časopisu – název: Školní střepinky – vedoucí Bc. Petra Halamová
Šimanová – jména redaktorů jsme nedohledali, pokud se nám přihlásí, budeme rádi.
Rok 2006 – vyšlo několik čísel Volaráčku pod vedením žáka Kamila Kulhánka a jeho spolužáky
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Rok 2007 – obnova vydávání Volaráčku Redakční rada: Milan Bican, Pavel Janošťák, K. Kulhánek, L. Mikešová, A.
Jurištová, Lenka Ma, Mgr. Lenka Slabyhoudková, grafická úprava: Josef Riederer, Mgr. Zdeněk Slabyhoudek
Rok 2009 – pomáhá žák Daniel Skotnica
Rok 2011 - Red. rada: Vendy Bláhovcová, Kristýna Dorocká, Simona Čonková, Renata Mertlíková, Fany Sosnová
a Veronika Mrkvičková, Sandra Paľovčíková, občasní pomocníci - Přemek Plíšek a Lukáš Latka, Marek Smolen,
Lukáš Klišík
Rok 2012 - Vendy Bláhovcová, Simona Čonková, Renata Mertlíková, Fany Sosnová, Sandra Paľovčíková, Marek
Smolen, Lukáš Klišík, Lucie Irová, Anna Laschová, Spolupracovník –fotodokumentace - Michal Černý
Rok 2013 - 14 - Vendy Bláhovcová, Simona Čonková, Renata Mertlíková, Fany Sosnová, Sandra Paľovčíková,
Marek Smolen, Lukáš Klišík, Lucie Irová, Anna Laschová, Martina Nachlingerová, Veronika Chrenková, Matěj
Černý, občasní pomocníci – Kateřina Smažíková, Monika Smolenová
Rok 2014 – 15 – Jana Harantová, Kristýna Stolariková, Adéla Sedláková, Lukáš Touš, Marek Glomb, Míra Trost,
Barča Šnelcerová,Míša Kadlecová, Zdeňka Podroužková, Petra Maxová, Ludmila Fistrová, Matěj Černý, Veny
Bláhovcová, Sany Paľovčíková, Simča Čonková, Renča Mertlíková, Fany Sosnová, Pavlína Matoušková, Barča
Jandejsková, Viktorka Horálková
Rok 2015 – 16 – Jana Harantová, Kristýna Stolariková, Adéla Sedláková, Lukáš Touš, Marek Glomb, Míra Trost,
Barča Šnelcerová,Míša Kadlecová, Markéta Spurná, Martina Minářová, Honza Vršník – 7. A, Zdeňka
Podroužková, Petra Maxová – 7. B, Viktorka Horálková – 6. A, Barbora Jandejsková – 9. A
Šéfredaktorka: Lenka Slabyhoudková, grafická úprava: Zdeněk Slabyhoudek, Tisk: Petr Horálek
Děkuji v tomto historickém čísle všem redaktorům a redaktorkám, kteří se podíleli a stále podílejí na udržení
Volaráčku. Možná, že se jim tato novinářská zkušenost někdy hodila nebo bude ještě v dalším životě hodit. Je
to jejich zásluha, že si můžete dnes, milí čtenáři, přečíst toto historické číslo. Čas, nápady, hodiny obětavé
práce, aktivita pro Vás…
Lenka Slabyhoudková a redaktoři Volaráčku

Redakční rada na výletě - červen 2016
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Ředitelé ZŠ - Rozhovory na dálku
1981 – 1990 – p. Miroslav Svoboda
1990 – 1994 – p. Penka Štěpánková
1994 – 1996 – p. Eva Sýkorová
1996 – 2007 – p. Jaroslav Šiman
2007 – dosud – p. Petr Horálek
Zástupci ředitelů:
p. Růžena Soukupová, Marie Seberová, Dana Benešová, Jiří Kadlec, Marie Pincová, Jaroslav Šiman, Lenka
Slabyhoudková, Dana Míková, Lumír Vozábal, Jana Fistrová

Do dnešního čísla jsme připravili rozhovor s prvním ředitelem p. Miroslavem Svobodou a
současným ředitelem naší ZŠ Mgr. Petrem Horálkem, kronika poskytla i malou vzpomínku na p.
řed. Penku Štěpánkovou.
Vážený pane Svobodo, (bývalý) řediteli naší ZŠ!
V souvislosti s chystanou oslavou 35. výročí otevření naší školy
připravujeme historické číslo našeho školního časopisu Volaráček a
chtěli bychom Vás požádat o krátký rozhovor „na dálku.“
1) Prozraďte, kdy jste se narodil a odkud pocházíte? Jste rodilý
Volarák? Co a kdy vás přivedlo do Volar?
2)Jak dlouho a v jakých pozicích jste působil na volarské škole?
3) Jaké vzpomínky se váží k otevření „nové“ budovy ZŠ?
4) Na co vzpomenete jako ředitel ZŠ?
5) Jaké jsou vaše současné zájmy, co děláte v důchodu?
6)Navštěvujete ještě dnes školu a při jakých příležitostech, vnímáte její
proměnu?
7) Vaše přání škole do let budoucích.
Položení základního kamene k naší škole
Ani se nechce věřit, že je to už 35 let, co jsme si,
tehdy ještě mladí, řekli: „A hotovo! Máme novou
školu, konečně.“ Zatím, co my jsme zestárli, naše
škola je stále krásnější. Rozzářila se v nových barvách,
má svůj moderní sportovní areálek, výrazně se změnil
i interiér školy, její vybavení nábytkem, máte moderní
výukové zařízení. Změnila se i výzdoba školních
chodeb. Není třeba ani mnoho slov, a když si člověk
pozorně projde chodbami a je vnímavý, ihned pozná,
čím škola žije a kam směřuje úsilí žáků a jejich učitelů.
Máte možnost se učit cizím jazykům a ověřovat si své
znalosti i na zahraničních žákovských „misích.“ Chtěl
bych Vás požádat – važte si toho a alespoň
symbolicky poděkujte svým učitelům, vedení školy a
městu Volary. Bez jejich úsilí a obětavé práce a hlavně
pochopení by tomu asi tak nebylo.
A co mě ještě potěšilo? Rozhodně to, že se žáci
podílejí svým způsobem na chodu školy
prostřednictvím jejich školního parlamentu, který má
svého mimoškolního patrona.
Velice člověka potěší, když vidí upřímnou snahu
učitelů a jejich žáků pomoci potřebným a hlavně to,
jakým způsobem získáváte finanční prostředky. A
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zvláště potěší, když se dozvím, že tato snaha je
korunována úspěchem a že je to věc trvalého
charakteru. Děkuji a rád Vás podpořím.
Rád se do školy vracím při různých slavnostních
příležitostech, ale často jen tak. Se souhlasem pana
ředitele a paní zástupkyně si projdu školu, prohlédnu
si vše nové, potěším se a zase potichu odejdu. Je to
takové nenáročné povzbuzení do dalšího života. Ale
učit bych už nechtěl. Člověk přeci jenom stárne a už
není schopen dostatečně rychle vstřebávat to
všechno nové a také to plně chápat. Tak raději
odpočívám a věnuji se svým koníčkům, které většinou
směřují k tělovýchově a chalupaření.
Ve volarském školství jsem v podstatě vystřídal
několik základních pozic. V roce 1949 jsem tady
dokončil jako patnáctiletý základní vzdělání. Otec tu
tenkrát dostal práci, a tak jsme se stěhovali. Po
studiích jsem se dostal zpět na Šumavu. Bylo to
Záblatí, pak České Žleby, Šumavské Hoštice a nakonec
Volary. Shodou okolností jsem dostal místo ve
volarské škole a tentokrát se stěhovala moje rodina.
Bylo to v roce 1976. Nejprve jako ředitel školy a
nakonec jako třídní učitel.
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Často se mě ptají moji známí, na co nejraději
vzpomínám. Je to jednoduché. Na výbornou partu
kvalitních pedagogů. Byli to výborní učitelé, ale
především výborní lidé. Právě oni přivedli volarskou
školu mezi přední školy v okrese. A na to se
nezapomíná.
Co popřát naší škole k jejímu výročí a hlavně do
budoucích let? Je to celkem jednoduché. Dobré
učitele a vnímavé žáky, kteří budou ochotni
akceptovat úsilí a snahu učitelů udělat z nich
lidi, kterých si bude okolí vážit.
Nejsem sice rodilý Volarák, ale za ta léta, která
jsem na Šumavě prožil, jsem volarský patriot a

neměnil bych. Hodně úspěchů a životní pohody!
Děkujeme za Váš čas a těšíme se na setkání při
podzimních oslavách 35. výročí naší školy. Red. rada

Archiv redakční rady

Kronika přinesla i krátkou vzpomínku na paní Penku Štěpánkovou – ředitelku ZŠ z let 1990 – 1994.
Narodila se 21. 6. 1939 v obci Polikrajšte v Bulharsku
v zemědělsko – zahradnické rodině.
Základní a střední školu absolvovala v Jeseníku na
Moravě. V roce 1957 je přijata ke studiu na Institutu
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
Po vystudování učitelského oboru tělesná výchova –
ruský jazyk nastupuje jako učitelka na ZŠ a o rok
později vyučuje na Střední zdravotní škole v Chebu.
Přichází rok 1968 a následná normalizace. Názorová
pevnost stojí p. Štěpánkovou místo, v roce 1971 je
s ní jako s pedagogem rozvázán pracovní poměr.
Následuje období častých změn, v r. 1971 nastupuje
jako rehabilitační pracovnice OÚNZ v Chebu, při práci
tento obor studuje, v r. 1974 maturuje a znovu
nastupuje na SZŠ v Chebu jako učitelka.
V roce 1976 přichází do Volar. Nastupuje jako učitelka
na volarské škole, smlouva je však uzavřena pouze na
1 měsíc, pak prodloužena o dalších 30 dní, do Vánoc
už pracuje na SPgŠ v Prachaticích.
Pro p. Štěpánkovou nelehké životní období – žádná
stálá pracovní smlouva, jen drobnější vypomáhání.
Teprve v roce 1979 nastupuje jako vedoucí
Městského kulturního střediska ve Volarech, po 5
letech velmi záslužné práce v kultuře se vrací zpět do
školství. Po revoluci v roce 1989 je plně morálně
rehabilitována. V roce 1990 vítězí v konkurzu na
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ředitele ZŠ ve Volarech. A tak na vrcholu své
pedagogické dráhy řídí v období nelehkých změn ZŠ
až do odchodu na zasloužený odpočinek v roce 1994.
Byla stále plná elánu, věnovala se rodině, své
oblíbené zahrádce na Sněžné a přes všechna příkoří
nezatrpkla. Do ZŠ se ráda vracela, vypomáhala, když

chyběli učitelé, naposledy na lyžařském kurzu v únoru
2002. Děkujeme jí za vše, co pro volarské děti a ZŠ
vykonala.
Tolik uvádí školní kronika. Paní Penka Štěpánková
zemřela 10. 10. 2002 ve věku 63 let. Čest její
památce.
12
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O pár slov jsme požádali i současného ředitele školy Mgr. Petra Horálka.
Vážený pane řediteli!
V souvislosti s chystanou oslavou 35. výročí otevření naší školy bychom Vás chtěli
požádat o krátký rozhovor.
1) Prozraďte, kdy jste se narodil a odkud pocházíte? Jste rodilý Volarák? Co a kdy
vás přivedlo do Volar?
2)Jak dlouho působíte na volarské škole?
3) Co obnáší současná pozice ředitele? Kolik žáků a zaměstnanců je ve škole? Co
se daří?
4)Jaké jsou vaše zájmy a zbývá Vám na ně volný čas?
5)Vaše přání škole do budoucna.
1. Narodil jsem se 4. dubna 1960 ve Vlašimi, což je
město nedaleko od Prahy a pod horou Blaník.
Prvně jsem Volary uviděl v roce 1983, kdy jsem zde
nastoupil vojenskou službu. Po uplynutí dvou let jsem
se vrátil do rodného bydliště a pak v roce 1991 zpět
do Volar.
2. Na volarské základce učím od roku 1995, tedy 21
let.
3. V prvé řadě obrovskou zodpovědnost za všechny
žáky a zaměstnance školy, což je dohromady okolo
440 lidí. Ke dnešnímu dni je ve škole 390 žáků od 1 do
9. ročníku a cca 45 zaměstnanců. Daří se hodně věcí.
V poslední době mě velice potěšilo, s jakými výsledky
se vrátili žáci z mezinárodních Cambridge zkoušek,
kde jsme patřili mezi nejlepší v konkurenci
jihočeských základních škol a gymnázií. Velice mě
potěšilo vynikající umístění v soutěži školních
časopisů v Jihočeském kraji (1. místo). Výborných
výsledků dosáhli žáci v pěveckých, recitačních,

přírodovědných soutěží, olympiádách atd. Za vším
stojí obrovské úsilí učitelů a samozřejmě žáků, kteří
jsou tak šikovní. Patří jim velké poděkování.
4. Zájmů mám mnoho, ale na některé moc času
nezbývá. Velkým koníčkem jsou počítače a z toho
v poslední době grafika – práce v programu AutoCad.
Rád sportuji, jezdím na kole, v zimě na lyžích, Těším
se na léto, kdy budu cestovat v letošním roce po
Čechách. Na čtení mi nezbývá moc času, snad to
dohoním o prázdninách. V době prázdnin se budou
opravovat některé věci ve škole, bude se malovat,
něco i budovat a připravovat na 35. výročí otevření
nové budovy naší základní školy.
5. Velice bych si přál, aby naše základní škola byla
bezpečným místem pro žáky a zaměstnance. Aby
všichni jmenovaní sem chodili rádi, rádi se sem
vraceli. Aby prostředí ve škole bylo inspirativní a
příjemné.
Děkujeme za Váš čas. Red. rada

Shromáždění v tělocvičně
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Vánoční basketbal – družstvo učitelů proti žákům

Zápis 2016

Byl únor, zima, sníh a my už vymýšleli, koho bychom ještě požádali o nějakou tu vzpomínku.
Moc děkujeme za 3 příspěvky p. uč. Vlastě Bednářové, která zareagovala na naši výzvu.
Vážená paní, pane (bývalí učitelé, vychovatelé,
pracovníci školy)!
Jsme 15 členná redakční rada školního časopisu
Volaráček a při příležitosti podzimních oslav 35.
výročí naší školy začínáme chystat slavnostní číslo.
Chtěli bychom Vás touto cestou požádat, abyste se
se čtenáři podělili o Vaše vzpomínky, působení ve
škole, názory a nápady, fotky, které by toto naše
prodejní číslo obohatily.
Děkujeme za váš čas a těšíme se na setkání.
Redakční rada.

Vlevo – p. uč. Vlasta Bednářová s p. uč. Vlastou Jánskou a p. řed. Zbyňkem Jíchou Foto: red. rada - červen 2016

Vzpomínky paní uč. Vlasty Bednářové
Když jsem nastoupila na volarskou školu, měla jsem
za sebou několikaleté putování po pohraničních
málotřídkách. Učila jsem na nejmenší škole v
republice, se dvěma žáky ve dvou odděleních, a také
na jednotřídce s padesáti žáky a pěti postupných
ročníky. Vždycky ale škola znamenala jednu budovu,
obyčejně s jednou učebnou. A najednou jsem byla ve
Volarech a postupně jsem zjišťovala, že škola tady
není v jedné budově, ani ve dvou, dokonce ani ve
třech nebo ve čtyřech, ale v pěti. Veliká dvoupatrová
budova byla sídlem vyšších tříd. My z nižšího stupně
jsme měli menší školu „za kostelem“. A ti, co se
nevešli, byli roztroušení po městě. Některé vzala pod
svou střechu Jitona, některé strašidelný Zbrojsklad a
ty docela malé „Domeček“- rozpadající se chaloupka
za školním dvorem, která sloužila jako školní družina.
A protože ani tohle všechno nestačilo, učili jsme se na
směny. Dopoledne jedna třída, odpoledne druhá.
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Samozřejmě i v sobotu, tehdy ještě nebyl pětidenní
pracovní týden.
Na začátku školního roku jsme vždycky s napětím
čekali, kterou třídu – tedy místnost – dostaneme.
Nebyly stejně velké, takže záleželo na počtu žáků.
Nejobávanější byla třída „u vrat“, protože byla
nejstudenější, v zimě se těžko dala vytopit. Třída „u
záchodů“ byla tmavá a vlhká. Topilo se v kamnech a
museli jsme včas přikládat, aby v nich nevyhaslo.
Někdy s tím byly potíže, odpolední směna si
stěžovala, že topíme málo, a hospodárná školnice
hubovala, že moc spálíme. Když jsme poprvé slyšeli,
že se bude stavět nová škola, báli jsme se tomu věřit.
Ale pak už jsme mohli sledovat, jak nové zdi
doopravdy rostou, ochotně jsme chodili na úklidové
brigády, a když nám sdělili, že my z nižšího stupně se
do té krásné nové budovy nevejdeme, radostně jsme
se stěhovali do „velké školy“, kterou jsme podědili. A
jenom občas, za podzimních a jarních plískanic či
14
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zimních vánic, když jsme táhli štrůdl dětí přes město
do jídelny, jsme si přáli, aby i pro nás přistavěli jeden
pavilon. Ale přes všechny těžké chvilky to byla krásná

léta mého kantoření a vždycky na ně budu ráda
vzpomínat.
Vlasta Bednářová
Učitelka ZŠ Volary v letech 1964-1987

Pohádka o deseti princeznách

což mělo blahodárný vliv na zlepšení kázně. A i ti větší
si během krátké doby zvykli a přestali prince
oslovovat „soudružko“. Princeznám nastaly blažené
časy, protože ochotný princ uměl nejen zatloukat
hřebíky a skoby na správná místa a vytahovat je
pevnou rukou z míst nesprávných, nejen tahat skříně
z jedné komnaty do druhé a přenášet židle a stoly z
poschodí, ale především uměl spravit veškerou
didaktickou techniku, která tak často stávkovala. Není
proto divu, že všecky princezny si ho předcházely a
snažily se, aby se mu na hradě líbilo.
Ale běda! Jednoho dne přišel král do starého hradu a
pravil: „ Milé princezny, nedá se nic dělat, v mé
družině chybí jeden rytíř, a proto si odvedu prince
Jaromila na svůj zámek, aby mi nosil mé diamantové
logaritmické pravítko. Však vy si tu nějak poradíte.“ A
byli fuč.
Princezny chtěly okamžitě potáhnout celý hrad
černým suknem, ale sukno nebylo zrovna na skladě a
proto spustily nářek tak hlasitý a vytrvalý, že je uslyšel
sám nejvyšší kouzelník. Rozhodl se, že jim znovu
pomůže a poslal jim prince Školomila. A zase byly dny
plné pohody a klidné práce. Až jednou. Král opět
navštívil svůj starý hrad a pravil hlasem sladkým jako
med: „ Milé princezny, v mé tělocvičně stádo koní
netrpělivě vyhazuje kopyty a nemá je kdo krotit,
musím vám odvést prince Školomila. Plně vám však
důvěřuji, že si poradíte.“
Nešťastné princezny byly celé zdrcené, opět se
chystaly potáhnout hrad černým suknem, kterého byl
právě v obchodě dostatek, ale nebyly fondy na jeho
zakoupení a tak znovu použily svou osvědčenou zbraň
a spustily nářek. Veliký kouzelník je uslyšel a řekl: „
Ještě naposledy vám pomohu, posílám vám prince
Elektromila.“ A skutečně ho poslal.
Ve starém hradě opět vládla pohoda, princezny se
usmívaly, malí ďáblíci se zvolna měnili pod jejich
rukama v civilizované tvory, a ani didaktická technika
si netroufla příliš zlobit.
A pak zčista jasna udeřil blesk! Přišel pan král a pravil:
„Milé princezny, v rámci elektronizace všech hradů a
zámků v našem království jsme zařídili komnatu plnou
počítačů, robotů a jiných výkřiků nejmodernější vědy,
a nikdo jiný nemůže této komnatě vládnout, než princ
Elektromil. Proto si ho odvádím s sebou. K tomu si
vezmu ještě několik princezen na pomocné práce. Na
jejich místa mohou nastoupit dvorní dámy, pokud by
to nestačilo, bude je zastupovat ještě podkoní,
kuchtík, zahradník a případně hradní kominík.
Poradily jste si vždycky, poradíte si i tentokrát. Hlavně
splňte všecky uložené úkoly.“
Pak seřadil svou družinu a odvedl ji na své sídlo.
A to je konec pohádky.

Vlasta Bednářová
Byl jednou jeden král a ten měl deset princezen.
Nebyly to ale jeho vlastní dcery, jen jaksi vzdáleně
adoptované, a proto jim určil za místo pobytu starý
hrad, daleko od svého královského sídla. Dnes by se
řeklo odloučené pracoviště. Ten hrad byl možná kdysi
dávno začarovaný, nikdo už pořádně nevěděl kdy a
kým – prostě tam občas strašilo. Vodovodní trubky
neočekávaně praskaly a zalévaly komnaty vodou,
parkety se vzdouvaly jako vlny na moři, vytápění
přestávalo fungovat právě v dobách největších mravů,
myši vybíhaly z nejrůznějších děr i za bílého dne a
ještě mnoho jiných záhadných a strašidelných jevů se
odehrávalo pod střechou starého hradu.
Aby princezny ve svém vězení netrpěly dlouhou chvílí,
chtěl jim král původně uložit přebírání hrachu a
popelem, což bylo vhodné zaměstnání pro dívky už za
dob Popelčiných, ale protože právě v té době byl
nedostatek luštěnin na královském trhu, zvolil
náhradní variantu. Obklopil každou z princezen třiceti
malými ďáblíky a nařídil, že během určené doby je
musí natolik zcivilizovat, aby se podobali lidem. S
některými se práce a po krátkém čase vypadali už
téměř jako líbezné holčičky a bystří chlapečkové, ale
velká část divoké smečky odolávala jakýmkoliv
snahám po polidštění. Ubohé princezny byly už zcela
vysílené a rozhodly se požádat krále o pomoc. Vyslaly
delegaci, která za všechny přednesla prosbu: „ Vážený
a milý králi, pohleď, jak těžké břemeno vkládáš na
naše bedra. Už jsme u konce se silami, a proto tě
žádáme, abys nám sehnal alespoň jednoho prince.“
Král princezny vyslechl a pokýval hlavou. „Vím o
vašich těžkostech a je mi vás líto, ale sám nic
nezmohu. Pokusím se projednat vaši věc s nejvyšším
kouzelníkem.“ Nato osedlal své královské koně pod
kapotou a vyrazil do okresního města, kde sídlil
nejvyšší kouzelník jménem OŠI. Přednesl mu celou
záležitost a nejvyšší kouzelník pravil: „ Přicházíš ve
vhodnou dobu, králi. Právě mám jednoho prince na
skladě, přidělím ho vám přednostně.“
A tak zanedlouho nad starým hradem zazářilo slunce,
i když ten den ve skutečnosti pršelo – mlady, sličný
princ Jaromil vkročil do hradní brány. Princezny ho
uvítaly s nadšením, každá se snažila mu věnovat
nějaký dárek – krabičku barevných kříd z tajných
zásob, svazek metodických příruček, dvě
skoby na zavěšení magnetické tabule. Jedna z
nejmladších princezen mu dokonce přinesla novou
nástěnku vlastnoručně potaženou barevným papírem.
Od toho dne zavládla ve starém hradě nebývalá
pohoda. Princezny nejen že mohly nejmenším
ďáblíkům ukázat, jak vypadá živý muž, ale dokonce i v
krajním případě pohrozit pádnou mužskou pravicí,
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Kantorský rok
(v minulém století)

jak sdělit bezbolestně rodičům,
že jejich potomek, to vychválené
dítko,
Vlasta Bednářová
je ve skutečnosti vlastně pěkné
kvítko.
Školní rok vůbec nezačíná v září.
Vždyť taky jenom matka málokterá
Nejdřív je srpen – týden nástupu.
připustí, že má doma „Lucipera,“
Prázdniny krásné škrtneš v kalendáři většina z nich tě tvrdě přesvědčuje,
a nastane ti život v kalupu.
jak škola andílkovi ubližuje.
Na první radě hned se přiděluje.
„Že neposlouchá, pere se a ruší?
Třídnictví. Funkce. Žáci. Předměty. Soudružko, on by za školu dal duši!
A tvoříš plány. Je jich letos méně?
Že trošku zlobí? To přece nic není.
Zdá se, že stejně jako před lety.
Musíte mít zkrátka víc pochopení.“
Seznamy píšeš. Třikrát pro doktory, A tak se snažíš chápat dětské duše,
pro školu dva a jeden na vrata.
zatím co měsíc za měsícem kluše,
Budeš psát další taky do výkazu,
podzim už ztratil svou pestrou
ale to zatím tolik nechvátá,
paletu
prvního září stejně budou změny,
a zima převzala svou štafetu.
nový žák přijde zcela nečekán,
A ty jen chvátáš, trápíš se a mučíš.
z rodičů bude někdo rozvedený
Co do Vánoc prý děti nenaučíš
a odvezl si dítě kdoví kam,
- jak říkávali praktikové staří –
někdo se během léta přestěhoval,
to po Vánocích už se nepodaří.
protože právě dostavěli dům
A pak už vlastně skoro nic to není.
a někdo zas má zcela nové jméno
Pár nocí nespíš kvůli vysvědčení,
anebo patří k novým rodičům.
říkáš si: “Ten čas hrozně letí,“
Tvá povinnost je zjistit všechny
než naděješ se, je tu pololetí.
změny
A zas se všecko dokolečka točí
a pečlivě je míti podchyceny.
v tom věčném každodenním
Každý den stejná povinnost tě volá kolotoči,
a pořád jenom žiješ ve spěchu,
hodiny, přestávky, dozory,
ráno tě honí jesle, školka, škola,
převádění,
dobíháš někdy zcela bez dechu.
schůze a porady a cesty na školení.
V poledne táhneš městem štrúdl
Pak jednoho dne zjistíš v úžase,
dětí,
že už je doopravdy na čase
v jídelně zhltneš trochu potravy,
zbytky věd nacpat dětem do hlavy
potom se rychle vracíš do své třídy, a myslet na májové oslavy.
pomůcky chystáš, píšeš přípravy.
Zajistíš tedy krepáky a tyčky
Školnici hlídáš, aby nezamkla tě,
a věnuješ se tvorbě mávátek,
když do tmy opravuješ úkoly,
do oken lepíš bílé holubičky.
otec ti přijde nadat za své dítě,
K MDD koupíš pytel lízátek.
že se jim toulá cestou ze školy.
A ještě školní výlet do okolí.
Na třídní schůzce hledáš vhodná
A ještě fotka před branami školy.
slova
Zas nespíš v noci kvůli vysvědčení
a potíže ti činí vždycky znova,
(to už tu bylo, nic nového není),

HISTORICKÉ ČÍSLO VOLARÁČKU

Pak přinesou ti žáčci květiny
- a už jsou tady zase prázdniny!
Začátek leží přede mnou
a konec – kde je asi?
Když pokouším se dohlédnout,
tak vstávají mi vlasy.
Zas budu sedět ve škole
od rána do večera,
zatím co doma opuštěn
lkát bude muž či dcera.
Zas čekají mě porady,
školení, hospitace…
Do třídy vtrhne „nepřítel“
a hned je fůra práce.
Až o Vánocích bílý sníh
krajinu celou schová,
Dětičky budou na lyžích
- a já ve škole znova.
Přijdou i jarní prázdniny,
pro žáčky zotavení –
já budu ovšem jako vždy
zas sedět na školení.
Též v konzultačním středisku
prožiji mnohé chvíle
a cestou k akcím OPS
urazím dlouhé míle.
Pokud mi ještě zbude čas
(vždyť den je tolik dlouhý
a pro osobní potřebu
zlomeček stačí pouhý),
vyrábět budu pomůcky,
jež nikdo nevyrobí
a vůbec dělat pro školu,
neb kantora to zdobí.
Tak v práci pilné celý rok
jako nic neuběhne mi
A po deseti měsících
teprve padnu k zemi.
(Ovšem až skončí prázdniny
se sluncem nebo mraky,
zas sejdou se tu kantoři
- a já tu budu taky.)
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Se zpěvem jde všechno líp!
Rádi uveřejňujeme příspěvek Mgr. Dany Koldinské, která je dlouholetou sbormistryní různých
pěveckých sborů ve Volarech a Mgr. Radky Řezankové, které zavzpomínaly na dobu minulou až do
současnosti.

Každým rokem připravuje p. uč. Mgr. D. Koldinská
děti z volarské základní školy na pěveckou soutěž,
kterou začala organizovat po p. uč. Marii Seberové již
v r. 1978. Jmenovala se v té době Rudý karafiát, dnes
Jihočeský zvonek. Touto soutěží projde ročně
průměrně 50 dětí – v kategorii sólo, duo, trio,
kvarteto. Každoročně získají mnoho úspěchů na
úrovni okresu a často i kraje. Je to bez kalkulačky
bezmála 1750 zpěváků, kdy každý z nich se naučil
vždy 2 soutěžní písně. Organizátorkou soutěže
Jihočeský zvonek je nyní už po dlouhá léta p. uč. Mgr.
Lenka Slabyhoudková, na soutěže připravuje a starší
děti doprovází hrou na klavír převážně p. uč. Mgr.
Radka Řezanková, a nácvik vícehlasů mladších dětí si
na bedra vzala p. uč. Mgr. D. Koldinská. V této oblasti
neopomeneme ani p. uč. Mgr. Š. Andraschkovou .
Mgr. J. Fistrová - nejen jako zástupkyně ředitele, ale i
učitelka Hv na 1. stupni - pokračuje po působení ve
škole v Lenoře v nácviku sólových vystoupení
s lidovými písněmi také ve Volarech. Naposledy
proběhla soutěž i v letošním dubnu a posléze v
květnu, s pěkným umístěním stříbrného pásma

v krajském kole žákyně z 9. ročníku. Prvních míst a
zlatých pásem bylo za celou dobu od roku 1981 přece
jenom více. Na přípravě se vždy podílely všechny
učitelky HV. I když tato soutěž v posledních letech
končí nejdále v krajském kole, přesto se snaží naši
soutěžící o co nejlepší umístění a reprezentují tak
stále naši školu s velmi dobře připraveným
repertoárem.
Při otvírání Základní školy U Nádraží v r. 1981 zazpíval
pěvecký sbor Poupata několik písní přímo na
schodech nové volarské školy. Tehdy sbor působil
ještě při ZŠ. Členové docházeli na sbor v hojném
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počtu (až 60) jako do nepovinného předmětu
s názvem sborový zpěv. Ještě dalších 12 let sbor
působil při ZŠ Volary ve světle modrém oblečení pro
dívky i pro chlapce, které s ochotou jí vlastní střihově
navrhla paní Pavlíková, maminka jedné ze zpěvaček.
Sbor získával v okresních a krajských soutěžích
převážně stříbrná pásma. Každoročně podnikal
výměnné koncerty s pěveckým sborem Poupě
z Hradce Králové 7, členem unie českých pěveckých
sborů, hostoval ve Vlachově Březí, Vimperku a
v Netolicích, kde byl 2x o hlavních prázdninách i na
týdenním soustředění. Od roku 1993 přešel pod ZUŠ

Volary, kde po velkých úspěších a rozdělení na dva
sbory, mladší přípravný sbor Poupátka a starší
Poupata, působí dodnes stále pod vedením p. uč.
Mgr. Dany Koldinské a klavírního doprovodu Mgr.
Radky Řezankové.
Mgr. Radka Řezanková, Mgr. Dana Koldinská
Foto: archiv D. Koldinská
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ŠKOLNÍ KRONIKY - Z lat. cronika, to z řec. chronika – věci časové
Velmi zajímavou částí bylo pro nás, školní redaktory,
nahlížení do 2 kronik školy. Mnozí z nás je viděli vůbec
poprvé a několik hodin nám trvalo, než jsme si je
prohlédli a trochu se prokousali množstvím informací,
které tyto kroniky přináší. Pak jsme diskutovali o tom,
co zařadit do dnešního historického čísla, co by pro
čtenáře mohlo být z hlediska historie zajímavé. A tak
padaly návrhy, které jsme nejdřív všechny zapisovali,
pak trochu třídili a nakonec začali postupně na
některých pracovat. V průběhu práce se ukázalo, že
asi všechno, co jsme si předsevzali, nestihneme,
protože jsme ještě dávali dohromady pravidelné
květnové vydání našeho časopisu. Tak jsme se
v redakční radě rozdělili a někteří z nás začali
postupně zpracovávat fakta z kronik. Práce nelehká,
časově náročná a k tomu se blížil konec školního roku.
Tak, milí čtenáři, co jsme stihli, předkládáme…
Zároveň upozorňujeme, že detaily a další zprávy jsou

pro zájemce zpracovány ve školních kronikách. Půjčte
si je, je to zajímavé čtení nebo prohlédnutí.

1. školní kronika – události z let 1981 – 2007
Kdo události zaznamenával?
1981 – 1986 – p. Marie Seberová
1986 – 1990 – p. Jiří Kadlec
1990 – 1999 – p. Pavlína Vyletělová /Pavlíková/
1999 - 2007 – p. Lenka Slabyhoudková
2. školní kronika – události 2007 – dosud
2007 - 2013 - p. Andrea Jílková
2013 – 2016 - p. Jana Fistrová
Svědectví kronik - počet žáků, učitelé, event.
zajímavosti z tohoto období – po desetiletích do
současnosti
Školní rok 1981 – 82 /začátek/
Zahájení školního roku bylo 1. září 1981. 1. stupeň ZŠ
zahájil v prostorách budovy č. 127. 2. stupeň v nové
budově školy, která byla slavnostně otevřena 28. srpna
1981 za účasti představitelů ministerstva školství,
krajských a okresních orgánů.
Slavnostního zahájení 1. září se zúčastnili zástupci
městského NV. Po poslechu projevu ministra školství si
žáci prohlédli všechny prostory nové budovy.
Na 1. stupni bylo ustaveno 8 tříd s 341 žáky, na 2.
stupni 11 tříd s 238 žáky. Celkem 579 žáků.
Počty žáků ve třídách byly v porovnání s dnešním
stavem poměrně vysoké: od 27 – 36 žáků.
Vedení školy: ředitel – p. M. Svoboda, zástupci – p. M.
Seberová, R. Soukupová
Učitelé, které uvádí kronika – M. Vácha, V. Jánská, M. Havlíková, V. Bednářová, M. Votýpková, D. Koldinská, I.
Morongová, D. Benešová, F. Pěsta, V. Váchová, J. Šiman, E. Sýkorová, J. Lejsek, I. Jánský, M. Raková, J. Kadlec, K.
Střeleček, S. Vokurka, B, Lejsková
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Školní rok 1991 – 92/po 10 letech/
1. stupeň – 10 tříd – 241 žáků, 2. stupeň - 16 tříd – 421 žáků, celkem: 662 žáci.
Při škole začal pracovat po zrušení DDM školní klub s 26 kroužky. Vedením byla pověřena p. J. Bauchová.

Vedení školy: ředitelka - p. Penka Štěpánková, zástupci – p. M. Pincová, J. Šiman
Učitelé: J. Panglová, D. Benešová, E. Horálková, A. Hundsnurscherová /Kendrová/, H.Klodnerová, M. Votýpková,
K. Mazanec, V. Beneš, D. Koldinská, l. Macháčková, H. Cigánková, J. Sýkora, M. Mík, L. Slabyhoudková, J.Švácha,
M.Svoboda, J. Kadlec, P. Křovina, K. Chán, I. Morongová, V. Váchová, H. Luková, J. Mašková, E. Sýkorová,
M. Vácha, Z. Slabyhoudek, P. Vyletělová
D. Kůrková, I. Křížová, J. Přibylová, O. Lazarová, I. Vicena, V. Pavlík
ŠD – I. Alešová, M. Veselá, J. Vršníková

Školní rok 2001 – 2002/po 20 letech/
1. stupeň – 14 tříd – 302 žáků, 2.
stupeň – 12 tříd – 287 žáků,
celkem: 26 tříd – 589 žáků.
V tomto školním roce je znovu
obnoven DDM ve Volarech –
vedoucí Ludmila Haklová. Pod ZŠ
zůstává 6 zájmových kroužků,
ostatní přecházejí pod DDM.
25. květen 2001 – škola slaví 20.
výročí otevření nové budovy ZŠ
ve Volarech

Školní rok: 2000 – 2001
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Skládání almanachu k 20. výročí ZŠ

Foto: archiv red. rady

Vedení školy: ředitel – Jaroslav Šiman, zástupci – M. Pincová,
L. Slabyhoudková
Učitelé: D. Míková, M. Šváchová, J. Šturmová, I. Harvalíková,
K. Jandejsková, E. Horálková, H. Klodnerová, O. Kucka, H. Cigánková,
V. Beneš, M. Veselá, K. Mazanec, J. Švácha, D. Koldinská, J. Černý,
M. Havlíková, A. Šimanová, A. Švehlová, J. Kadlec, P. Zrůbková, S. Černá,
P. Horálek, J. Sýkora, I. Černá, M. Mík, E. Sýkorová, R. Koldinská,
M. Pešková, S. Hotváthová, M. Toncarová, A. Dlouhá,
odb. asistentka k int. žákovi – L. Škrnová
ŠD – M. Bobková, J. Vršníková, L. Macháčková
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2009 – projekt „Modernizace ZŠ“ – vybudování víceúčelového sportoviště
2010 – projekt „Modernizace ZŠ“ – nový nábytek v kmenových třídách – 7,2 mil. Kč

Září 2010
Opouštíme budovu ZŠ Pod Kostelem 127, sloučení
1. a 2. stupně do jedné budovy – U Nádraží 512

2011 – 3letý projekt – EU peníze školám –
vybavení celé školy výpočetní technikou,
interaktivními tabulemi, počítači pro učitele,
zdokonalení serveru – 1,8 mil. Kč, učitelé vytváří
výukové prezentace, pracovní listy, pomůcky

Foto: Mgr. Petr Horálek

Školní rok 2011 – 2012/po 30 letech/
1. stupeň – 10 tříd – 207 žáků, 2. stupeň - 8 tříd 160, celkem: 18 tříd - 367 žáků
Vedení školy: ředitel – Petr Horálek, zástupce –
Lumír Vozábal
Učitelé: Jana Rashedi, Mirka Šváchová, Kateřina
Jandejsková, Jana Fistrová, Hana Cigánková, Dana
Koldinská, Iva Harvalíková, Vladislava Kuboňová,
Eliška Horálková, Marie Pincová, Dana Míková,
Andrea Nováková, Lenka Slabyhoudková, Klára
Švejdová, Ivana Černá, Jan Švácha, Štěpánka
Andraschková, Milan Mík, Marie Havlíková, Andrea
Jílková, Hana Klodnerová, Pavlína Pavlíková,
Jaroslav Šiman
ŠD – Petra Andraschková, Pavla Hauptová, Jitka
Vršníková, 1 asistent pedagoga

2012 – nové barevné šatní skříňky/400 + 30 ks/ a speciální podložky pod boty – 900 000,- Kč

Foto: red. rada
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2012 – 13 – projekt EU peníze školám - rekonstrukce a zateplení pláště budovy, střechy a výměna oken a
dveří, bezbariérový přístup do školy – 20 mil. Kč

Foto: Mgr. Petr Horálek

Stavba venkovní učebny – archiv red. rady

Školní rok 2016- 17
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Patří k naší škole

To asi děti ve velkých městech jen tak neuvidí

Toto je čtení spíš pro dospělé čtenáře.
Transformace školství:
po r. 1989
1. 2. 1993 – ZŠ získává právní subjektivitu
1993 -94
Po celý školní rok učitelé sledovali vznikající projekty a uvažovali o zapojení do experimentu Obecná škola. Jako
jediní na okrese naše ZŠ ve dvou 1. třídách ( p.uč. J.Panglová , E. Horálková) zavedla širší slovní hodnocení
místo klasické klasifikace známkami.
11. 10. 1995 – škola se přihlásila k programu
„Základní škola“
- organizace přechodu na povinnou
9 letou školní docházku
1996 –1997 – na 1. stupni se vyučuje podle
programu ZŠ
na 2. stupni podle rozvolněných
osnov
1999 – 2000 – celá škola vyučuje podle
dokumentů programu „Základní škola“
1. 1. 2001 – zrušení Školského úřadu
v Prachaticích, vznik referátu školství
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Z kroniky školy
2002
Celostátní změny ve státní správě a samosprávě
se dotkly i oblasti školství. Koncem roku zanikly
Okresní školské úřady a od 1. 1. 2003 jsme pod
správou Jihočeského krajského úřadu v Českých
Budějovicích, jehož ředitelem se stal Mgr. Pavel
Fencl.
září – listopad 2002 – školení 11 učitelů v
Informační gramotnosti P1 – OA a G Vimperk
prosinec 2002 – proškolení dalších3 učitelů na G
v Prachaticích

2004 – 2005
- rozvrh hodin 2. stupně vytvořen poprvé
počítačem, suplování vyzkoušeno také na
počítači
1. 1. 2005
Nový školský zákon přinesl několik zásadních
změn:
- stanovuje, že ZŠ vypracují podle Rámcově
vzdělávacího programu /RVP/ vlastní školní
vzdělávací program /ŠVP/, dává škole určitou
volnost ve stanovení rozsahu učiva, forem výuky,
časového rozvržení
- tento bude platit od1.1.2007 a začne se podle
něj vyučovat v 1. a 6. ročníku
- žák smí propadnout pouze 1x na 1. stupni a 1x
na 2. stupni ZŠ, poté postupuje např. i se
známkou nedostatečnou do vyššího ročníku
- přihlášku na SŠ podávají žáci pouze jednu, tzn.
na 1 vybranou střední školu
- cizinci mají stejný přístup ke vzdělání jako občané ČR, při nástupu do školy musí prokázat oprávněnost svého
pobytu, jazyková výbava z hlediska českého jazyka není nijak ošetřena
- žák má právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem ve vzdělávání
- stanovuje se nejnižší počet žáků na třídu/17/ a nejvyšší /34/, zřizovatel může za jistých okolností povolit / plus,
mínus 4 žáky/
-pravidla pro hodnocení žáků
- ukládá zřídit Radu školy,
stanovuje její úkoly a pravomoci
- a mnoho dalšího …

Pedagogický sbor 1. stupně – školní
rok: 2004 - 2005
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Pedagogický sbor 2. stupně –
školní rok: 2004 - 2005

Prosinec 2005
Mapa školy – dotazník rodičům,
žákům, pedagogům – mapování
vzájemných vztahů, postojů,
názorů, přání, názorů na výuku,
vzdělávání, prostředí školy
- 10 učitelů absolvuje kurz P2 –
tabulkový procesor – G
Prachatice

Duben 2006
- besedy s rodiči, pedagogy –
výsledky mapy školy zpracované
slovně i v grafech, učitelé se
školí, absolvují semináře, studují
literaturu, snaží se porozumět novým pojmům – klíčové kompetence, výchovně vzdělávací strategie, průřezová
témata, postupně vytváří pod vedením koordinátorů – obou zástupkyň vlastní školní vzdělávací program

2006
- učitelé zkouší školní vyučování trochu jinak – projekty – třídní, ročníkové, celoškolní – Den Země, Den naruby,
Chemické experimenty – tuky a sacharidy
- mnohé projekty jsou prezentovány na výstavě nazvané „Od jedničky po devítku“ – garant: p. Soňa Horváthová

2007
- jubilejní 10. ročník výstavy - představujeme nové logo školy, projekty - Tancem ke zdraví a dobré pohodě,
třídní a ročníkové projekty – Čj, Nj, Aj, Oa Rv, Z, Ch
- vstupuje v platnost školní vzdělávací program s motivačním názvem „Rozum a cit“
R – ROZUM A RADOST
C – CÍL A CÍTĚNÍ
O – OCHOTA A OTEVŘENOST
I – INICIATIVA A INVENCE
Z – ZNALOSTI A ZDRAVÍ
T – TVOŘIVOST A TOLERANCE
U – UČENÍ A UMĚNÍ
M – MOTIVACE A MYŠLENÍ

2008 – sobotní projektový den, snaha zapojit rodiče do výuky

2009 – Den Evropy – předsednictví ČR v EU – projektový den – představení 8 států
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2010 – Den Afriky – projektový den
Zmizelé a nalézané osudy – dějepisný projekt na téma holocaustu a 2. světové války

2011 – 12 – zapojujeme se do projektu Respektující žákovský parlament

Foto: archiv red.
rady

2012 – 13 - projekt redakční rady Volaráčku – Čtenářská
gramotnost a mediální výchova
2015 – 16 – Výzva 56 – Studium cizích jazyků a čtenářská
gramotnost, Výzva 57 – Modernizace školních dílen

Výběr knihy před čtenářskou dílnou – VII. A – 2015 -16
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od 1. 9. 2013 - vyučujeme podle 2. verze školního vzdělávacího programu, který je stále aktualizován a
doplňován podle pokynů MŠMT – změny se týkaly 2. cizího jazyka, matematiky na 1. stupni, dopravní výchovy,
ochrany člověka za mimořádných situací, obrany vlasti, korupce, finanční gramotnosti, sexuální a rodinné
výchovy, upravili jsme standardy základního vzdělávání, výchovně vzdělávací strategie, doplňující vzdělávací
obory

Současnost
1. 9. 2016 – úpravy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně
nadaných – 5 podpůrných opatření
Zaujalo nás:
Kolik žáků prošlo naší školou? Vyčetli jsme z kronik.
Školní rok:
Žáků
Školní rok:
Žáků: Školní rok:
1981 – 82
579
1991 – 92
629
2001 – 02
1982 – 83
597
1992 – 93
638
2002 – 03
1983 – 84
597
1993 – 94
613
2003 – 04
1984 – 85
615
1994 – 95
574
2004 – 05
1985 – 86
649
1995 – 96
561
2005 – 06
1986 – 87
657
1996 – 97
608
2006 – 07
1987 – 88
688
1997 – 98
609
2007 – 08
1988 – 89
672
1998 – 99
603
2008 – 09
1989 – 90
670
1999 – 2000
612
2009 – 10
1990 – 91
661
2000 – 2001
598
2010 – 11

Žáků:
589
554
534
491
483
428
400
360
350
366

Školní rok:
2011 – 12
2012 – 13
2013 – 14
2014 – 15
2015 – 16
2016 – 17

Žáků:
361
376
394
394
390
396

Archiv red. rady
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Pedagogický sbor - 2015 - 2016

Pracovníci školní jídelny – 2015 – 2016

Provozní zaměstnanci – 2015 - 2016

Jak pomáháme druhým
1988 – 89 – na pomoc Arménii, která byla postižena zemětřesením,
přispěli žáci a všichni zaměstnanci školy /částka není uvedena/
1993 – 94 – veřejná sbírka na pomoc obětem občanské války v bývalé
Jugoslávii – 3820,- Kč na konto Sarajevo
2000 – benefiční akce p.uč. Dany Míkové na zakoupení glukometru pro
žákyni 2. C Moničku – zisk 13 000,- Kč – prodej výrobků žáků na
vánočních trzích, benefiční koncert country zpěváka Drobka, příspěvky
žáků, rodičů, učitelů, charity, hasičů, firem, veřejnosti

2002 – finanční pomoc v hodnotě 13 900,- Kč ZŠ TGM v Písku, která
byla postižená povodněmi – dobrovolná sbírka pedagogů, provozních
zaměstnanců, anonymního dárce
- materiální pomoc školní družině ZŠ TGM v Písku – naplněné školní
auto Pickup odváží čtvrtky, barevné papíry, křídy, pastelky, kartony,
knížky, stolní hry, leporela, puzzle, hračky, dárky a přání
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2005 – SOS Srí Lanka – reakce žáků 9. A a p. uč.
Lumíra Vozábala na pomoc obětem přírodní
katastrofy v jihovýchodní Asii - výtěžek 7 650,- Kč
od pedagogů, žáků, provozních zaměstnanců
odeslán na konto „Člověk v tísni“

Panel ve vstupní hale školy

2006 - 2007 – začátek Adopce na dálku - návrh 8. C
a p. uč. Lumíra Vozábala – získávání informací,
velikonoční sportovní soutěže 2. stupeň – 1210,- Kč,
1. stupeň – divadlo dětí ŠD pro MŠ a žáky 1. stupně,
sběr papíru – 500,- Kč, příprava prodejních výrobků
na třídní schůzky a školní trhy – dohromady částka
24 069,- Kč – rozhodnutí zapojit se do adopce na
dálku
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2007 – jarní trhy 12 920,- Kč a balíček
s oblečením a drobnostmi do školy, besedy o
životě v Keni, putovní výstava fotografií ze života
chudinských čtvrtí keňských měst
2008 – kolo pro Petera, zdravotní pojištění
2008 – adopce jeřába popelavého v ZOO Hluboká
nad Vltavou
Panel ve vstupní hale

2010 – 7000,- Kč na účet SOS Haiti organizace
„Člověk v tísni,“ velikonoční trhy – 22 280,- Kč

Plakáty na školní trhy

HISTORICKÉ ČÍSLO VOLARÁČKU
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Mgr. Jana Fistrová - Peter Odhiambo Kipasi
Jméno a osud keňského studenta Petera si na
volarské škole připomínáme v zimním období asi
nejčastěji. Školní vánoční trhy na podporu jeho
studia se staly nedílnou součástí života školy.
Připomeňme si něco málo z historie adopce.
Jako celá řada afrických dětí se i Peter ocitl v
nelehké životní situaci. Narodil se v roce 1996,
brzy mu zemřeli oba rodiče a on se spolu s o
devět let mladším bratrem dostal do
opatrovnictví svého příbuzného (Japhet Kipasi).
Žil ve městě Mbita a navštěvoval základní školu
(Utajo Primary School). Do adopce na dálku ve
spolupráci s naší školou vstoupil v roce 2007,
tedy ve svých 11 letech. Před naším osvojením
byl v adopci u jiných podporovatelů, ale z nám
neznámých důvodů tato adopce skončila.
Tehdejší 8. B se svým třídním učitelem L.
Vozábalem vybrala právě tohoto chlapce, aby
jeho základní vzdělávání mohlo vůbec
pokračovat. Peterovi je dnes 20 let a je
studentem 3. ročníku střední školy (Wang’Apala
High School). Místo je podle mapy od města
Mbita poměrně vzdáleno, Peter je na škole
internátní a domů jezdí jen na prázdniny. Z účtu
adopce odcházejí platby do Afriky vždy dvakrát
ročně. Z první se hradí školné a druhá pro něj
zajišťuje nezbytnou základní zdravotní péči.
Pravidelně dvakrát ročně škola obdrží přes
našeho koordinátora, obecně prospěšnou
společnost „Centrum Narovinu“, oficiální
lékařské zprávy o Peterově zdravotním stavu a
přehled školních výsledků za dané studijní
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trimestrální období (Term). K nim Peter vždy
připojí jeden či dva rukou psané osobní dopisy,
začínající srdečným oslovením „Dear friends
from Volary school“.
Obvykle se Peter zmiňuje o stávajícím ročním
období, četnostní srážek, komentuje úrodu,
rybolov a poté přistupuje k odpovědím na otázky
našich žáků a k popisu svého života na internátní
škole. Mnohé Peterovy věty jsou proloženy
obraty vyjadřujícími velikou vděčnost za
podporu, která pro něj z Volar plyne, v každém
dopise upřímně přeje a městu a škole dobro a
Boží požehnání.
Na překladech dopisů a listech do Afriky se v
poslední době podílí i sami žáci volarské školy.
Poslední dva dostaly na starost děti z 5. A a 5. B.
S dopomocí svých třídních úkol výborně zvládli!
Velkou radost Peterovi udělal náš dárek
zakoupený z výtěžku loňských trhů. Napadlo nás
poslat sportovně založenému Peterovi dva míče,
fotbalový a volejbalový. Právě z překladu dětí si
můžete udělat představu o radosti, kterou dárky
způsobily. Navíc z listu vysvítá i mnohé ze života
ve vzdálené Keni.
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Naše družba, spolupráce
1981 – učitelé 2. ZŠ ze Zvolena – Slovensko
1983 – pěvecký sbor Poupata navázal spolupráci
s pěv. sborem z Hradce Králové – společné koncerty
1988 – 89 – návštěva skupiny dětí z Arménie, která
byla postižena zemětřesením
1991 – 92 – družební styky s Hauptschule ve
Freyungu, metodická pomoc německých učitelů ve
výuce, 2 sportovní utkání ve volejbale, společná účast
na turnaji v košíkové v Prachaticích
1993 – 94 – vzájemné hospitace českých a německých
učitelů v hodinách německého jazyka a vlastivědy na
1. stupni
1995 – slavnostní založení Parku přátelství před ZŠ –
účast českých a německých učitelů, delegace žen,
které přežily Pochod smrti
1996 – odhalení pamětní desky ve školním arboretu –
účast starostů – p. Vokurky, M. Muttera, učitelů,
veřejnosti
1997 – 98 – výstava fotografií z Mezinárodního
sochařského sympozia 3 spřátelených měst

2009 – mezinárodní česko – německý seminář –
Společné dějiny – 4 učitelé
2009 – navázání partnerství se slovenskou ZŠ
z Prievidzi
2009 – setkání zástupců čes. a bav. učitelů ve
Strážném – oslovení partnerské školy v Rohrnbachu
2009 – Knížecí Pláně – seminář pro učitele – téma:
Náš region po pádu železné opony – 1 uč.
2010 – setkání s učiteli z partnerské školy z Prievidzi
v Hodoníně
2010 – Milénium Zlaté stezky – setkání žáků 8.
ročníků – ZŠ Volary a Rohrnbachu na Mechovém
potoce
2010 – Eures projekt pro české a německé žáky 9.
ročníků zaměřený na volbu povolání – firma Bachl
2010 – stáváme se partnerskou školou NP Šumava
2010 – v rámci projektu „Respektující žákovský
parlament“ – partnerská škola ZŠ Dobronín u Jihlavy
2011 – mezinárodní spolupráce 17 škol – eTwinning

2012 – pokračuje spolupráce – Prievidza, Rohrnbach

Zaujalo nás:
1997 – 98 V přízemí budovy 2. stupně byla vytvořena výstavní síň. Žáci, rodiče i návštěvníci školy měli během
školního roku možnost prohlédnout si výstavu fotografií ze 7. Mezinárodního sochařského sympozia (řezbářské
a sochařské práce jsou instalovány v areálu školy), výstavu výrobků z keramiky od žáků ZUŠ, výstavu prací žáků
2. stupně a prací účastníků řezbářského kurzu.
Sborník prací – viděno očima dětí Mgr. Soňa Horváthová

Předávání pamětních listů žákům 9. ročníků
Za přítomnosti vedení školy, zástupců města, učitelů a rodičů se ve společenském sále loučíme s vycházejícími
žáky. Tato pěkná tradice, která trvá již 20 let, je vždy spojena s kulturním programem, který si jednotlivé třídy
připraví.
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Redaktoři Lukáš a Míra prohlížejí kroniku Jirky Jarouška, kterou jim přinesl ukázat.
1) Jirko, co je to za kroniku?
Je to dědečkova kronika oddílu Sněžní tygři
zaměřeného na běžecké lyžování a zakládal ji můj
dědeček, který je bývalým učitelem na této škole.
2) Kdo tento spolek vedl a kolik měl členů?
Vedl ho můj děda pan Václav Beneš. Kroužek
navštěvovalo 10 až 15 dětí a děda navázal na dřívější

tradici lyžařského oddílu a běžeckého lyžování, který
kdysi ve Volarech existoval a dosahoval velkých
úspěchů na celorepublikové úrovni. /pozn. red. v dalším textu vzpomínají na toto období bývalí žáci
školy, čtěte dál/

3) Existuje ještě tento sportovní spolek/ kroužek?
Kroužek už neexistuje, skončil v roce 2013.
4) Jak dlouho jsi tam chodil?
Chodil jsem tam od školky, asi 7 až 8 let a od doby,
kdy jsem na kroužek začal chodit, tak mě celou dobu
bavil, trénovali jsme hodně venku, ale i v tělocvičně.
5) Co všechno jste v tomto oddíle dělali?
Atletiku, běžecké lyžování – lyžařský výcvik
v připravených stopách, plavání, turistiku, míčové hry
a jízdu na horských koloběžkách, také jsme
absolvovali vodácký výcvik, tábornické dovednosti. V
podstatě každý víkend jsme měli nějaký výlet,
sportovali jsme, trénovali a užívali zábavy. Na jaře a i
v zimě jsme mívali malá soustředění a závody.
7) Na jakou výpravu ty rád vzpomínáš?
Bylo jich hodně. Byli jsme na Zadově, ve Stožci, na
Kvildě, na Kubovce, na Hluboké. Ale asi nejvíc
vzpomínám na týdenní soustředění v Nové Peci, kde
jsme se opravdu nenudili, na každý den byla nějaká
sportovní aktivita, vyráželi jsme na výlety, poznali
jsme celé okolí – šumavská jezera, rozhledny, kopce,
vrcholy, slatě …
Jirkova závěrečná věta: „Děda to vedl plánovitě a s
rozmyšlením, dědovi moc děkuju.“
Otázky na Jirku vymysleli a za rozhovor děkují: Lukáš a
Míra

Foto: archiv L. Macháčkové, ŠD - dnes Penzion U Trojanů

Děkujeme p. vychovatelce Ludmile Macháčkové
za její vzpomínky.

Historie ŠD při ZŠ Volary
Od roku 1950 byly ve vesnicích okolo Volar zřizovány
dětské útulky. Například v Zátoni byl dětský útulek
přímo ve výčepu místní hospody, do Chlumu
docházela paní učitelka z Volar pěšky i v sobotu.
Útulky nebyly vůbec vybaveny hrami nebo hračkami.
Děti tam byly celý den, jen na oběd chodily domů.
Ve Volarech byla nejdříve v budově školy čp. 127
zřízena školní kuchyň a jídelna. Následně pak v roce
1952 byla zřízena i ŠD. Na druhý stupeň ZŠ se do Volar
sjížděli žáci z okolních vesnic. Jen z Chlumu přijel ráno
plný autobus školáků, kteří odjížděli z Volar až po 16.
hodině. Ráno i po vyučování byli všichni dojíždějící
žáci ve školní družině. Jen někteří odcházeli pěšky
domů. ŠD měla k dispozici jen jednu třídu, ve které se
také vyučovalo. Pouze dvě vychovatelky se staraly o
80 žáků. Protože by se všichni do třídy nevešli, museli
se rozdělit do dvou skupin a po určitých intervalech se
střídat venku. Vybavení nebylo téměř žádné. Provoz
ŠD byl do18:00 hodin a v sobotu do 14:30 hodin.
Tehdejší oslovení pro vychovatelky bylo „soudružka“.
Vychovatelky měly ještě v úvazku vedení školního
stravování a po pracovní době chodily společně
s učiteli na, jak se tehdy říkalo, dobrovolně povinné
brigády do jednotného zemědělského družstva (JZD),
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kde pomáhaly při práci na polích nebo při nočním
mlácení obilí.
V roce 1963 získala škola do užívání budovu čp. 173
na Starém městě. Byly tam vybudovány tři suché
záchody a připevněna tři umyvadla se studenou
vodou. V „domečku“, jak se této budově říkalo, pak
byla ve dvou samostatných místnostech zřízena dvě
oddělení ŠD dopoledne a dvě oddělení odpoledne,
protože pro velký počet žáků bylo zavedeno směnné
vyučování, a jedna školní třída, ve které bylo
odpoledne 5. oddělení. V každém oddělení pracovala
jedna vychovatelka. Do ŠD při ZŠ byli zařazeni i žáci
zvláštní školy.
V té době už byla ŠD vybavena hrami, hračkami,
stavebnicemi a skromným sportovním náčiním. Na
spotřební materiál pro výchovy dostávala ŠD od
Národního výboru ve Volarech měsíční finanční
částku nejprve ve výši 200,- Kčs a později 400,- Kčs.
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Výchovná činnost v družině se s měnícími se
podmínkami stále zlepšovala. Volarská ŠD se
každoročně zúčastňovala okresní výstavky výtvarných
prací a výrobků v Prachaticích a vždy se umísťovala na
předních místech. Při družině začal též pracovat
taneční a pěvecký kroužek.
Provoz ŠD byl i o prázdninách. Od roku 1979 začala ŠD
organizovat tematický prázdninový program, který se
dnes nazývá příměstský tábor a organizují jej domy
dětí.
V roce 1981, kdy byla uvedena do provozu nově
postavená škola, získala konečně i ŠD důstojné
prostory v pavilonu mimotřídní výchovy. Velkou
nevýhodou však bylo, že žáci 1. stupně školy, který
zůstal ve staré budově, se museli denně převádět

přes celé město do nové školy na oběd. Po roce 1989
se nový starosta města pan Svatopluk Vokurka zasadil
o obnovení jídelny na staré škole, a proto se ŠD opět
stěhovala zpět do staré budovy.
Poslední stěhování ŠD proběhlo v roce 2009, kdy
v důsledku úbytku žáků došlo ke sloučení obou
stupňů školy. ŠD zde v nové škole získala prostorné
třídy, byla vybavena novým nábytkem, a tak má nyní
nejdůstojnější zázemí od svého vzniku.
Informace o vzniku a začátcích provozu ŠD jsem
získala od paní Svitákové, jedné z prvních
vychovatelek, která v období od roku 1950 do roku
1968 v ŠD pracovala.
Ludmila Macháčková (bývalá vychovatelka ŠD)

Od roku 1952 do roku 2016 pracovaly v ŠD při
ZŠ Volary tyto vychovatelky:
p. Stupková, Libuše Svitáková, p. Koubová,
Věra Jeřábková, p. Šlechtová, p. Mušková,
Božena Krpatová, Eva Sovová, Jitka Sedlecká,
Věra Dubská, Ludmila Macháčková, Věra Veselá,
Marie Havlíková, Dana Koldinská, Libuše Vicenová,
Jana Kužvartová, Naďa Janoušková, Sylva Konrádová,
Radka Fridrichová, Iveta Musilová, Jana Bauchová,
Jitka Vršníková, Mirka Veselá, Pavla Hauptová, Ivana
Alešová, Jitka Jerhotová, Petra Šimanová, Mirka
Bobková, Alena Kubičková, Petra Andraschková,
Světlana Naumová, Ingrid Hanzalová

Poznáte se?

Foto: archiv ŠD – L. Macháčková

Výstava vánočního cukroví - prosinec 2015

Školní družina při ZŠ Volary - současnost
Školní družina je nedílnou součástí výchovně
vzdělávacího procesu ZŠ. Vychovatelky ŠD
kromě každodenní výchovně vzdělávací práce
s dětmi ve svých odděleních též vypomáhají
v případě potřeby při výuce na 1. stupni a také
připravují akce pro všechny žáky školy. Některé
z nich mají dlouholetou tradici a jsou mezi
dětmi i učiteli oblíbené.
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Nejdelší tradici má SBÍRKA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ pro
starší spoluobčany našeho města, která se opakuje
vždy v předvánočním adventním čase. Tato družinová
akce pořádaná pro 1. stupeň ZŠ započala hned po
Sametové revoluci. Prošla krátkým počátečním
vývojem a jejím smyslem je nejen potěšit, ale i
projevit mezigenerační solidaritu a ukázat, že nám
život starých lidí není lhostejný. Její zakladatelkou je
paní Ludmila Macháčková, která působila na naší
škole ve Volarech od roku 1968 do roku 2005 jako
vychovatelka ŠD. Výstava dětmi přineseného cukroví
se koná ve společenské místnosti školy a je spojena
s kulturním vystoupením dětí ze všech oddělení ŠD.
Zpívají se koledy, vánoční a zimní písně, přednáší se
básničky, odehrává se příběh o narození Ježíška
v různých úpravách a nechybí ani zábavné soutěže.
Na závěr si všichni zúčastnění prohlédnou vystavené
cukroví, které se pak nasáčkuje a velmi potěší
obdarované starší spoluobčany.
Další úspěšnou akcí pro oba stupně ZŠ je tradičníMASOPUST. Ten se koná vždy na masopustní úterý.-

-

Pořádáme jej od školního roku 2010/2011, kdy došlo
ke sloučení 1. a 2. stupně ZŠ do jedné budovy.
Masopustní průvod navštíví všechny třídy školy,
žákům předvede svůj krátký program plný veselých
písniček a říkadel a také je poučí o tom, z čeho tato
tradice vychází. Všichni žáci i učitelé dostanou na
závěr sladký koblížek. Odpoledne pak pokračujeme
DRUŽINOVÝM KARNEVALEM, který má též
dlouholetou tradici. Děti si při něm užijí tance a
veselých soutěží.
Z akcí pořádaných jen pro děti ŠD má nejdelší tradici
DĚTSKÝ DEN. V tělocvičně nebo venku jsou stanoviště
s různými vědomostními nebo sportovními úkoly. Za
splnění úkolů čeká děti vždy nějaká odměna.
Již několik let organizujeme pro děti ŠD JARNÍ
PLAVECKÝ VÝCVIK ve volarském plaveckém bazénu.
Po ukončení výcviku získají děti pamětní list.
Mezi menší družinové akce patří:
Přivítání prvňáčků do ŠD
Společné zpívání
Sportovní odpoledne v tělocvičně a na hřišti
Divadelní představení pana Pohody z „Divadla
z bedny“, který nás navštěvuje 2x až 3x v průběhu
školního roku
Spolupráce s Domem dětí ve Volarech, jehož
zaměstnankyně přijdou do ŠD vždy s něčím novým a
zábavným. Naučí nás nové deskové a jiné hry a
hrajeme celodružinový turnaj v Člověče, nezlob se
Ve školní družině při ZŠ Volary pracují ve třech
odděleních tři vychovatelky - paní Jitka Vršníková,
Petra Andraschková a Jitka Jerhotová.
Z kroniky:
1983 – 1984 – ŠD má 5 oddělení
2015 – 2016 – 3 oddělení

Masopust ŠD – 2015 - 2016

Premianti školy:
Tradice, započatá ve školním roce 1996 – 97 – dosud.
Jsou to žáci, kteří měli od 1. do 9. třídy samé jedničky
a reprezentovali školu v různých soutěžích a zároveň

byli dobrými kamarády. Věřte – nevěřte – k 35. výročí
školy je jich právě 35. Náhoda?

Zde jsou jejich jména:
1997 – Štěpánka Valentová
1998 – Martina Juhaňáková
1999 – Pavel Choboda, Vendula Astalošová
2000 – Ivo Jánský
2001 – Kamila Strejčková, Kateřina Cigánková,
Hana Janoušková, Josef Tischler, Viola Jandejsková,
Helena Mazancová
2002 – Kateřina Harvalíková, Eva Kaislerová
2003 – Hana Jánská, Ondřej Černý, Jan Švácha
2004 – Petr Švácha, Vojtěch Caha
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2005 – Šárka Trubelová, Kristýna Jurištová, Daniel
Trubela, Martina Vichrová, Petra Kubová
2006 – Barbora Mužíková, Karolína Jandejsková,
Ondřej Caha
2007 – Zuzana Trubelová, Jitka Dibďáková, Bruno
Horváth
2008 – Blanka Jandová, Dagmar Blašková
2009 – Anna Tesařová
2010 – Anna Šuláková
2013 – Nikola Vuová
2016 – Kristýna Andraschková
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Bývalí žáci školy
Třída 8. A s p. uč. Štěpánkou Andraschkovou v závěru
minulého školního roku oslovila některé bývalé žáky
naší školy, kteří vykonávají zajímavá, náročná
povolání a dosáhli vynikajících úspěchů ve své práci.
Redakční rada požádala o možnost zúčastnit se těchto
setkání, rozdělili jsme se a vystřídali na besedách,
z kterých Vám přinášíme krátké postřehy, tak jak jsme
je vnímali. Učitelům děkujeme, že nás pustili
z vyučování a p. uč. Andraschkové a Slabyhoudkové

za pomoc při úpravě sepisovaných reportáží.
Rozhodně byla tato setkání pro nás podnětná, bývalí
absolventi vzpomínali na učitele, školu, vyprávěli o
své profesi a prozradili něco i ze svého soukromí.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a také
poznali, že za životním úspěchem stojí vždy snaha,
píle, vůle, ctižádost a perné hodiny učení, které začíná
možná právě základní školou.

Dne 18. 4. 2016 se konala beseda s bývalým žákem naší školy panem Mgr. Petrem Steinbachem,
který je hlavním trenérem ženského reprezentačního
běžeckého družstva.
Co nám o sobě prozradil?
Narodil se v Prachaticích a poté se přestěhoval do
Volar, naši ZŠ ukončil v roce 1991 a vzpomněl na
třídního učitele p. Jana Sýkoru.
Jako dítě se začal hravou formou seznamovat se
sportem. Sportovní kroužek tehdy vedl pan Jícha a
pan Beneš. Později začal trénovat s panem Benešem
jízdu na kole a běh na lyžích. Sportování ho velmi
bavilo, a proto jeho další kroky vedly na Gymnázium
do Vimperka, kde navštěvoval sportovní třídu. Zde
tvrdě a poctivě trénoval a brzy se stal úspěšným
sportovcem v rámci naší republiky. Závodil na
horských kolech a v běhu na lyžích. Měl velmi silnou
konkurenci. Do jeho kategorie patřil také M. Koukal, J.
Magál nebo L. Bauer. I tak se dokázal probojovat mezi
tři nejlepší v republice.
Po maturitě odešel do Dukly Liberec, kde se sportu
věnoval dál. Pak ale přišla nemoc, která mu velmi
zkomplikovala další sportovní kariéru. Ukončit ji ale
ještě nechtěl, a tak se vrátil zpět na Šumavu a
pokračoval v tréninku. V roce 2002 odjel do USA, kde
2 roky závodil na horských kolech. Naučil se jazyk,
procestoval západní pobřeží a našel si mnoho přátel.
Po návratu domů opět závodil a stále se držel v první
desítce nejlepších. V té době už ale začal hledat něco
jiného, čemu by se věnoval. Nevystudoval sice žádnou
odbornou školu, ale měl spoustu zkušeností
s tréninkem a samostatnou přípravou sportovce. Byl
instruktorem snowboardingu na Zadově. Pak přišla
nabídka trénovat ve Vimperku. Jeho svěřencům se
dobře dařilo, tréninková skupina se rozrůstala.
Později se stal asistentem trenéra juniorů. Když se
jeho svěřenkyně Andrea Klementová probojovala do
reprezentačního družstva, stal se jeho trenérem. Také
vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na UK
v Praze, aby získal nejvyšší trenérské vzdělání.

Jeho největším snem bylo vychovat dospělého
reprezentanta ČR a to se mu podařilo.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, třeba co se
děje před závodem, jak se vybírají lyže, jaké mají
závodnice zázemí, jaký je rozpočet reprezentace, jak
je složité správně namazat lyže, jaké je to na tréninku,
jak vznikají televizní přenosy a mnohé další.
Na každý závod jsou potřeba: kartáče na lyže
parafín
prášek (ke klouzání)
testovací baterie
Trénuje se ve velkých nadmořských výškách. Běžecké
lyžování je finančně náročné. Jeho nejlepší
svěřenkyně je Petra Nováková. V současné době
uvažuje o skončení postu trenéra a věří, že jeho
ženský tým bude úspěšný a i my za redakční radu
přejeme panu Steinbachovi hodně úspěchů v
pracovním i osobním životě.
Citujeme:
„Je dobré už na ZŠ hledat něco, co by vás bavilo, čím
byste se mohli živit a být prospěšní. Důležité je
nenechat se na své cestě odradit, ale postupně
překonávat překážky a jít si za svým. To mě přivedlo
k tomu, že dnes zastávám vysokou pozici v ČR.“
Za redakční radu se besedy zúčastnily – Martina, Míša a Jana
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Kpt. Mgr. Ivana Pincová
Dne 2. 5. 2016 byla v naší škole slečna Ivana Pincová a
vyprávěla nám o svém životě a o své práci.
Slečna Pincová zavítala do naší školy po 22 letech. Na
ZŠ ji bavila výtvarná výchova, navštěvovala kroužek
keramiky, a tak její kroky směřovaly po skončení ZŠ na
soukromou SUŠ grafickou do Jihlavy. Poté
vystudovala PF Univerzity Palackého v Olomouci, kde
ji zaujala psychologie, pedagogika, filozofie, obory,
které se dívají na člověka z různých úhlů.
Na ZŠ se učila německý jazyk,vzpomněla na výborné
základy p.uč. Jiřího Kadlece, ale zjistila, že jí chybí
znalost angličtiny. Tak se rozhodla odjet přes
agenturu Student Agency do Anglie, kde 2 roky
působila jako au pair v různých rodinách. Přitom
studovala angličtinu, poznávala Anglii. Domů si
přivezla certifikát ze zkoušky z angličtiny a začala
hledat práci. Našla ji u Policie ČR a v současné době
pracuje 5. rokem v agentuře Frontex ve Varšavě.
Podrobně nás v prezentaci s prací této agentury
seznámila.
Frontex: Evropská agentura pro řízení operativní
spolupráce na vnějších hranicích členských států EU,
známá spíše pod akronymem (akronym= zkratkové
slovo) Frontex (z francouzštiny Frontières extérieures
= vnější hranice) je agentura Evropské unie, založená
v roce 2004 za účelem koordinace ochrany vnějších
hranic EU. Mezi hlavní cíle patří boj proti ilegální
migraci, obchodu s lidmi a infiltraci teroristů. Sídlem
agentury Frontex je hlavní město Polska. /zdroj:
Internet/
Zajímavé pro nás bylo to, že mívá přednášky v
angličtině před několika stovkami lidí a nemá trému, i
když říkala, že jako malá bývala trémistka a musela se
naučit, jak se trémy zbavit. Beseda se nám líbila,
velice jsme si ji užili a také jsme se poučili a dozvěděli
spoustu zajímavých aktuálních věcí. V závěru besedy
nám sl. Pincová odpověděla na všechny otázky, které
nás zajímaly. Týkaly se její práce, jak je zabezpečena

v současnosti ochrana vnějších hranic v souvislosti
s migranty, jestli je dostačující, co může Frontex
v tomto směru dělat, dobrovolných i nedobrovolných
návratů migrantů, identifikaci podezřelých, ale i
vztahů mezi kolegy na pracovišti, soutěživosti,
spolupráce, ale také jejich zájmů a osobního života.
Její práce ve Varšavě končí a v současnosti se chystá
na roli maminky. Přejeme sl. Pincové hodně štěstí
v dalším životě.
Citujeme: „Beru to tak, že v životě mě potkávají
nějaké příležitosti a člověk je buď využije, nebo ne.
Když už se nějaká příležitost naskytne, chytněte ji,
dělejte ji poctivě, nebojte se kritiky. Chce to nemít
hned ke všemu kritický postoj, ale zjistit, jak věci
fungují, pak říct něco ke zlepšení.
Učte se od starších, nebojte se zeptat, hledejte
řešení.“
Besedy se za Volaráček zúčastnili redaktoři Lukáš a Míra

Ing. Jan Andraschko, Ph.D.
V pondělí 16. května jsme se sešly se třídou 8. A,
která měla další besedu k výročí školy. Přijel pan
Ing. Jan Andraschko. ZŠ ukončil v roce 1986, jeho
třídní byla p. uč. Ivana Morongová. Vyprávěl nám o
své práci, dětství, dalším životě a svých zkušenostech.
Do 1. třídy nastoupil v roce 1978. Tenkrát se ve
Volarech učilo v několika budovách. Nejprve chodil do
současné ZUŠ, ve 2. třídě do školy Pod Kostelem, 3.
třída byla v tzv. zbrojskladu (dnes penzion Srub na
„starém městě“) a 4. opět Pod Kostelem. Od 5. třídy
chodil do školy U Nádraží.
Jako malý kluk rád jezdil s kamarády na kole, chodil
s rodiči na výlety nebo se staral o domácí zvířata.
Později se začal zajímat o auta, motocykly, dokonce si
doma s bratry postavili malý traktor. Ve škole ho
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bavila výtvarná výchova, dílny, matematika, fyzika,
chemie i český jazyk. Když se ve čtrnácti letech musel
rozhodnout, jakému oboru se chce v budoucnu
věnovat, vybral si strojírenství. Nastoupil na Střední
průmyslovou školu strojní do Strakonic. Po maturitě
se rozhodl pokračovat na Vysoké škole strojní a
elektrotechnické v Plzni. Dnes je tato škola součástí
Západočeské univerzity. Studium trvalo pět let a bylo
zakončeno státní zkouškou a diplomovou prací na
téma Konstrukce obráběcích strojů. Pak se rozhodl
ještě tři roky ve studiu pokračovat a své znalosti a
dovednosti ještě prohloubit. Toto doktorandské
studium zakončil obhajobou své disertační práce na
téma Konstrukce zařízení pro obráběcí stroje a získal
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titul Ph.D. Během studia spolupracoval s firmou
Škoda Plzeň.
Pak začal hledat uplatnění. V Plzni měl více možností,
ale on se chtěl vrátit na Šumavu. Proto nastoupil do
malé soukromé firmy, kde se zabýval programováním
obráběcích strojů. Následoval rok vojenské služby a
po ní v roce 1999 nástup do firmy Aptar Freyung, kde
pracuje dosud.
Firma Aptar je nadnárodní společnost, která má
pobočky ve dvaceti zemích světa a zaměstnává asi
12000 lidí. Proto se zde neobejde bez perfektní

z formy. Tyto formy se pak montují do vstřikovacích
lisů. Výkresy se tvoří ve 3D programech na počítači.
Trpělivě nám odpovídal na otázky, vysvětloval
technické záležitosti, pouštěl videa, ukazoval plány i
samotné výkresy. Mnozí z nás ještě nikdy nic tak
složitého neviděli. Vůbec jsme netušili, kolik poctivé a
svědomité práce, úsilí, přemýšlení a času je za každým
víčkem třeba od kečupu.
Naše otázky:
JAKÉ MÁTE KONÍČKY?
Kolo, procházky se psem.
CO JE DŮLEŽITÉ PRO OBOR?
Matematika, chemie a fyzika.
JAKÉ OVLÁDÁTE JAZYKY?
Češtinu, němčinu a angličtinu.
BAVÍ VÁS VAŠE PRÁCE?
Ano, baví.
PRACUJÍ VŮBEC VE FIRMĚ LIDÉ?
Ano, pracují, ale v jiných odděleních. Toto je hlavně
strojová výroba.
Jeho práce ho baví, protože není jednotvárná. Každá
forma je jiná a to ho nutí neustále přemýšlet a
vymýšlet nové věci a postupy. Ke spokojenosti
přispívá i přátelská atmosféra a dobrý kolektiv na
pracovišti. I když je to práce složitá, nezabírá mu
všechen čas a on se může věnovat i své rodině.

znalosti němčiny a angličtiny. Oba tyto jazyky ovládá
slovem i písmem. Vyrábí se zde dávkovací systémy
(uzávěry) pro různé produkty – kosmetiku, potraviny,
nápoje, léky, potravinové doplňky. Vyrobí až 8,5 mil.
plastových uzávěrů denně a až 3 mld. ročně. Pan
Andraschko pracuje v nástrojárně jako konstruktér
vstřikovacích forem na výrobu víček. Jeho úkolem je
navrhnout, nakreslit a vytvořit konstrukční výkres pro
výrobu všech dílů formy, aby odpovídala tvaru
uzávěru a umožnila vyformování (vypadnutí) víčka

Citujeme:
„V dnešní době už ani jeden cizí jazyk často nestačí. I
když je náročné učit se dva jazyky, važte si toho, že
máte tu možnost. Učit se sám ve volném čase je
daleko složitější. Je třeba mít alespoň základy.“
„Také je velmi důležité umět dobře český jazyk.
Musíte umět komunikovat se zákazníky i
zaměstnanci a nesmíte chybovat v písemnostech.“
Besedy se zúčastnily: Barča, Péťa a Adéla

Beseda s Doc. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph. D.
Dne 27. 5. jsme byly na besedě s panem Vokurkou,
který je docentem ve Fakultní nemocnici v Plzni.
Provedl nás celým svým studiem od ZŠ ve Volarech,
přes Gymnázium v Prachaticích až po Lékařskou
fakultu v Plzni, které celkově trvalo 18 let a které
vlastně nikdy u lékaře nekončí. Seznámil nás se svou
profesí a s tím, co obnáší jeho práce. Nejprve pracoval
v oboru hematologie, která se zabývá léčbou kostní
dřeně a krví, v současnosti přešel na obor onkologie.
Zaměřuje se na léčbu nádorových onemocnění. Velmi
srozumitelně nám vysvětlil, čím se oba obory zabývají,
jak se nemoci léčí pomocí chemoterapií,
transplantacemi a ozařováním, jak to funguje
v nemocnici. Pracovní den pana Vokurky začíná
kontrolou pacientů, pak následuje vyšetření a
pohovor s pacientem. Na základě odběru krve lékař
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stanoví diagnózu, způsob léčby a k tomu se připojí i
kontrola zobrazení a injekce. Vysvětlil nám, že přitom
spolupracuje s chirurgy a dalšími specialisty, následně
s praktickým lékařem. Jeho práce obnáší i to, že
pořádá kurzy, vyučuje mladé lékaře, píše odborné
články, přednáší na školách a je členem Nadace pro
transplantaci kostní dřeně. Mezi jeho koníčky patří
zpěv, procházky a fotografování, také má schované
nějaké zkameněliny, které by rád oprášil. Jako malý
chtěl
být
kosmonautem,
vojákem
anebo
paleontologem, ale stal se velmi uznávaným lékařem.
Toto povídání bylo hodně zajímavé, naše otázky se
konkrétně týkaly jeho profese, proč se chtěl stát
lékařem, ale i odchodu lékařů do zahraničí,
onkologických center, současných možností léčby pro
pacienty, možné prevence, dárcovství kostní dřeně,
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ale i skloubení náročné profese s rodinným životem,
apod. Přejeme p. Vokurkovi hodně pracovních i
soukromých úspěchů a doufáme, že jeho služby
nebudeme nikdy potřebovat.
Citujeme: „Vzpomínám na všechny učitele, kteří mě
na ZŠ učili. Kdybych je potkal, tak bych jim moc
poděkoval. Ve chvíli, kdy chodíte do ZŠ, si to
neuvědomujete, ale zpětně vidíte, co Vás naučili.
Obecně patří učitelům velký dík a uznání, je to velký
kus práce a vypětí, které Vám předávají….“
…„Důležitá je podpora rodičů. Rodiče ovlivňují
v podstatě Váš život v dobrém i ve zlém. Až se
dostanete do těžké životní situace, budou rodiče
pevným bodem, na který se můžete obrátit. Tak to
mám já a to bych přál i Vám.“
Besedy se zúčastnily redaktorky Míša a Viky – na
snímku s p. S. Vokurkou

Beseda s panem Ing. Janem Sýkorou, Ph. D.
Pan Jan Sýkora je také absolventem naší základní
školy, kterou ukončil v roce 1990. Pochválil naše nové
šatny, kterých si všiml při vstupu a vzpomenul na
drátěné klece, které byly za něj. Měl rád zeměpis,
tělocvik a přírodopis. Také chodil na biatlon k panu
Benešovi. Jako malý chtěl být voják. Potom nastoupil
na Gymnázium v Prachaticích, kde studoval cizí
jazyky, po dokončení byl přijat na Vysokou školu
ekonomickou v Praze. Tato škola nabízela výměnné
pobyty studentů v zahraničí, takže studoval ve Vídni a
v Melbourne v Austrálii. Cestoval po Tasmánii,
Kostarice, Thajsku, USA - Detroitu, Kuala Lumpur,
Guatemale, byl v San Marinu, Benátkách a Mexiku.
Vyprávěl o svých zážitcích z cest, architektuře,
přírodě, lidech a zajímavostech, které ve světě viděl.
Studium na VŠE ho dovedlo k zajímavému oboru –
marketingu. Vysvětlil, co tento obor znamená – co,
jak, komu, za co a kde prodat. Prošel několika
potravinářskými a kosmetickými známými podniky –
Hellmans, Knorr, Pickwick, Rexona, Radox,aj. Nyní
pracuje jako marketingový ředitel v Moravských
naftových dolech a je zodpovědný za prodej plynu a
elektřiny českým domácnostem. Nejdůležitější v jeho
práci je reklama, jak firmu zviditelnit. V závěru nám
ukázal, jak se taková reklama dělá, nad čím musí
přemýšlet. Naše otázky směřovaly právě k reklamě,
ale i cestování a ke škole. Vzpomněl na p. uč. Marii
Pincovou, která ho učila na 1. stupni.
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Velmi pěkně nám o své práci, cestování a o své rodině
vyprávěl. Přejeme hodně úspěchů v dalším životě.
Citace: „Učte se jazyky. Ať budete dělat v životě
cokoliv, budou se Vám jazyky hodit.“
„Sehnat dnes dobrého řemeslníka je problém, tak
jestli jste někdo na něco šikovný, můžete mít svoji
firmu, jděte za tím.“
Besedy se zúčastnily Jana a Míša
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Pan Ing. Dušan Maštera
8. A měla také besedu s bývalým žákem naší školy
s panem Mašterou. Základní školu začínal v budově
dnešní ZUŠ, pak chodil do školy Pod Kostelem a do
budovy naší dnešní školy. Když byl malý, tak ho bavila
matematika, fyzika a přírodopis. Vzpomněl na p. uč.
Sýkoru a výlety s ochránci přírody, na p. uč.
Lejskovou, která ho učila matematiku.
Po
vystudování VŠ v Praze nastoupil civilní vojenskou
službu, pak učil a od září 1998 nastoupil na místo
operátora v Jaderné elektrárně Temelín. Povídal nám
o své zajímavé práci, kterou se živí a která ho baví.
Popisoval nám různé systémy a stroje, se kterými
pracuje, o celkovém provozu jaderné elektrárny, jejím
zabezpečení, plánech do budoucna. Kvůli této práci
musí procházet různými zdravotními kontrolami a
testy. Zaměstnanci jsou prověřováni, musí projít
nejen profesními, ale i psychologickými testy, které se
po 2 letech opakují. Pan Maštera nyní pracuje na
pozici vedoucího reaktorového bloku, a kdyby
zdravotně neprošel, musel by práci opustit nebo by
ho sesadili o pozici níž. Naše dotazy směřovaly na
provoz a fungování reaktoru, ale také na havárii
v jaderné elektrárně Černobyl, rozdíly v jaderných
elektrárnách, kontrolní systém. Když bychom šli na
exkurzi do Temelína, musíme projít přísnou
kontrolou, jestli u sebe nemáme drogy, alkohol a
zbraně. Pracovníci procházejí podobnou přísnou
kontrolou jako na letišti. Mají určena různá
přístupová práva, kam kdo může, co mohou dělat. Má
dceru, která hraje na hudební nástroje a zpívá. Jeho
syn se věnuje matematice a fyzice.

Jeho koníčky jsou lyžování a četba.
Citujeme: „Z hlediska bezpečnosti je Jaderná
elektrárna Temelín zcela bezpečná záležitost. Není
třeba se ničeho obávat.“
„Strach nemám, ale je potřeba mít respekt k tomuto
zařízení.“
Besedy se zúčastnili Marek a Honza

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem
Škola, předměty, metodika, to vše se s časem mění, stejně
jako se mění svět kolem nás. Stejné je to i s výukou jazyků.
Dříve všichni začínali ve čtvrté třídě s ruským jazykem a
někteří k němu přidali další cizí jazyk na střední škole.
Nejinak tomu bylo i ve volarské škole. V pozdějších letech
vystřídala ruštinu němčina, která zde po otevření hranic
byla velmi důležitým jazykem. Jak se svět stále otevírá, je
pro společnou domluvu v našich evropských podmínkách
významná zejména angličtina.
Začátek výuky tohoto jazyka jistě nebyl po letech praxe
s ruštinou jednoduchý, a tak se učitelé museli mnohému
znovu učit sami. Na naší škole začali velkolepou akcí, kdy
téměř 12 pedagogů zejména z 1. stupně navštěvovalo
jazykový kurz zakončený mezinárodně uznávanou zkouškou
Cambridge University – PET. Nadšení v té době bylo
obrovské, protože dva a půl roku přípravy bylo úspěšně
završeno v prosinci 2011 získáním certifikátů. Následně
přišla nabídka a na podobné testy připravovat také žáky
naší školy. Po jistých počátečních obavách jsme spustili
v roce 2012 projekt, kterému dodnes říkáme Cambridge
English. Žáci 5. – 7. tříd mají možnost se přihlásit do
kroužku, který později (v 8. a 9. ročníku) pokračuje jako
volitelný předmět zařazený do běžného rozvrhu. Kdo se
chce věnovat angličtině nad rámec osnov, má možnost se
přihlásit a vždy v květnu skládat podle své úrovně jednu ze
zkoušek tzv. YLE tests – Starters, Movers, Flyers.

Začátky byly pozvolné, přesto první odvážní studenti Nikola Vu, Petra Phi, Luboš Plachý a Dominika Škrnová
složili zkoušku již v lednu 2013. Mohli si tak její výsledek
přiložit i k přihlášce na střední školu. V květnu téhož roku již
zkoušky v Českých Budějovicích na Britském centru
Jihočeské univerzity skládalo 18 žáků naší školy, a to na
úrovních Starters a Movers. Každým rokem je zájem větší a
větší a úroveň angličtiny u dětí roste. Vloni (květen 2016)
zkoušku úspěšně zvládlo 31 žáků, a to ve všech třech
úrovních. Již druhým rokem se vycházející „deváťáci“ hlásí k
„dospěláckým“ zkouškám úrovně KET (A2). Jsou opravdu
velmi úspěšní. Jan Mikeš a Patricie Šperková dokonce
dosáhli úrovně B1. Podle současných požadavků by složili
maturitní zkoušku.
Podpora výuky jazyků má ve škole ještě další rozměr. Děti
se mohou každé dva roky přihlásit na zájezd do Velké
Británie. Poznají tak zblízka reálie, o kterých se učí
v hodinách a jazyk pro ně získává další rozměr. Ani vyučující
nezahálejí. V roce 2015 využili peněz Evropské unie a 5
pedagogů absolvovalo čtrnáctidenní kurz angličtiny na
Maltě s rodilými mluvčími v jedné ze soukromých
jazykových škol. Popřejme tedy škole do dalších let ještě
mnoho nadšených učitelů jazyků i nadaných snaživých dětí,
kterým znalost jazyka pomůže uplatnit se v životě co
nejlépe.
Mgr. Klára Švejdová – garant projektu
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Škola od A do Ž
(Báseň vypotila redakční rada s šéfredaktorkou)
A

Začínáme abecedou, ta je naší velkou vědou.
Aritmetiku se učíme, zapomenout ji nesmíme.
Angličtinu studujeme, do Anglie cestujeme.
A+B
Jsou naše třídy, letos 18 jich tu sídlí,
mají stále hodně síly.
B
Je naše budova, každému se zamlouvá.
Když do školy přijdeme, boty rychle zujeme.
Je také biologie, botanika, básnička,
bolí nás z toho hlavička.
C
Bývaly i třídy C, žáků bylo velice.
Výstavu vánočního cukroví, školní družina zhotoví.
Cyklistiku v osmičce máme, všichni si ji užíváme.
Cola je náš oblíbený nápoj, tak se s námi také napoj.
Zkus zkoušku Cambridge English, když anglinu umíš!
Různé city ke škole mám, za nic na světě ji nedám.
Céčka, Déčka vymizela, tím se škola dost ztenčila.
Č
Je naše první čtení, naučit se ho těžké není.
Čeština je kamarádka, není těžká žádná řádka.
Češtiny se nebojím a rád se ji naučím.
Také náš časopis – čti, kresli a piš!
Na čerty se těšíme, potom někdy brečíme.
D
Bývalé třídy D, už tu dneska nemáme.
Domácí úkoly děláme, občas podepsat je necháme.
Na diktát se učíme, někdy ho stejně pokazíme.
Do devítky se těšíme, pak školu opouštíme.
E
Jsou echa, jasná zpráva, škola slaví, velká sláva!
V encyklopediích hledáme, nové se dozvídáme.
Posíláme e-maily, které dříve nebyly.
Do divadla jezdíme, na Etiketu pro sígry se těšíme.
F
Jsou fámy, špatné dámy, které občas jsou tu s námi.
Učení je velká fuška, občas zlomí se mi tužka.
Fyzika je těžká věda, naučit se někdy nedá.
Taky stolní fotbálek, výplň velkých přestávek!
G
Globálně vzato, každý den by měl stát za to!
Geometrii, trojúhelník, čtverec, vymyslel asi nějaký vědec.
Při testech často gumujeme, protože stále chybujeme.
H
Houska ke svačině, bez ní denně těžko mi je.
Na hodiny se díváme, na přestávky čekáme.
Houba lítá po třídě, trefí holku po hřívě.
Holka hledá viníka, kluk před ní hned utíká.
H je náš Harlekýn, 20letý školní manekýn.
CH
Před školou nový chodník, lemuje pěkný trávník.
Jsou chodby školní, utíkám z nich, když už zvoní.
V osmičce chemii máme, ledacos zde vymícháme.
Chyby, jsou tu s námi, bez nich život byl by fádní.
I
Škola nám IQ zvětšit chce, učíme se velice.
Byl inkoust - doba minulá, interaktivní tabule ho změnila.
Informace na internetu hledáme, nic lehčího neznáme.
J
Jsem přece JÁ, pro všechny důležitá osoba.
Když jedničky dostávám, radost z toho vždycky mám.
V jídelně nám jídlo chutná, denní strava je zde nutná.
K
Učitel za katedru zasedne, Komenského na nás pozvedne.
Klid tu nikdy nemáme, ale učení i přestávky zvládáme.
Kreslení nás velmi baví, pohyb, ten je také zdravý.
Na konec roku se těšíme, na poslední písemky se učíme.
K
Je školník Kopřiva, který školu stále hlídá.
L
Lásky naše školní, létem nyní pěkně voní.
Lenost ráno porážím a do školy vyrážím.
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Literaturu rádi máme, o knížkách si povídáme.
Kdo nemá logické myšlení, na tom asi nic nezmění.
Je přece mobil, bez něj jako kdybych nebyl.
Ale taky mluvnice a matika, kdekdo se s nimi potýká.
A práce s mapou, zamotá mi hlavou.
Jsou místa, mám je rád, na školu chci vzpomínat.
Nářky na učení, do hlav nacpat bez mučení.
Když nástěnku vytvoříme, učitele potěšíme.
A když máme narozky, pojídáme bombošky.
Nuda nikdy nesmí být, musíš něco vymyslit.
Okno, ven se díváš, učení moc neprožíváš.
Odpoledka horší je, ospalí jsme trvale.
Na olympiádě školní, vysoutěžíš místo první.
Říkáš, něco bych sněd a už se těšíš na oběd.
Pondělí až pátek, týden zase utek.
Projekt – nové slovo, máme jich za sebou mnoho.
Přírodopis, příroďák, příraz – šutr sem,
na chvíli do školy donesem.
Druhé pololetí lepší je, prázdniny ohlašuje.
Rozvrh školní, někdy se nám často mění.
Radost, kterou mám, když ze školy utíkám.
Rány zahojené, každý na ně zapomene.
Ř je školní řád, který nutno dodržovat.
Říďa, školu řídí, počítače s námi sdílí.
O přestávkách řev, učitel jej ztlumí hned.
Stupeň 1.,2., žáky spojil dohromady.
Schůzky rodičovské, občas dusno doma mi je.
Sloh, sčítání, slovní druhy, umět měl by každý druhý.
Hodný spolužák, na něj vzpomenu si rád.
Také spaní ve škole, každý z nás ho miluje.
Škola, školička, na kraji našeho městečka.
Školní program – Rozum, cit nás možná dohnal.
Švanda, šikana, šílenosti, slova, která známe dosti.
Štěstí, které mám, které občas nevnímám.
Když tabule je čistá, pochvala je téměř jistá.
Někdy místo tabule, tablet a počítač nastupuje.
Tělocvik ten rádi máme, ten si prostě užíváme.
Třídnici ztratit nesmíš, byla ba to velká obtíž.
Tanec, můj sen, do osnov měl být zanesen.
Třicáté páté – ani mladé ani staré.
Učitelka, ta je hezká, jako naše mluva česká.
Nos však učebnice, jinak body přibudou ti velice.
Učení – mučení.
Úkoly a úbory musíš nosit do školy.
Když únava se dostaví, mysli hlavně na zdraví.
Úči snaží se, vecpat něco v mozky naše.
Úklid každodenní, smeták, hadr třídu změní.
Prvního září když zvoní, začíná výuka školní.
Vybavení pěkné máme, hodně si ho užíváme.
Veřejnost, chodí k nám do školy dost.
Když vysvědčení s pochvalou mám, na prázdniny pospíchám.
Víra v dobrý konec, než zazvoní školní zvonec.
WC se nám nelíbí, k přestavbě již vybízí.
Ruce zkřížené - na naše plány kouzelné.
Ruce otevřené – navždy se ZŠ spojené.
Známky – jedničku až pětku, vystřídá každý za devítiletku.
Základní škola naše, zavzpomínej třeba tiše.
Jednou zvonek zazvoní a bude ten poslední.
Závěr, loučení, v slzičku se promění.
Žáci naši, bez nich škola smysl ztrácí.
Životní náhoda, která leckdy pomohla.
Život – naše škola, vracej se sem rád a znova!!!
Život - užívej a na školu vzpomínej!!!
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Přestávky

Spaní ve škole je mezi žáky oblíbené, na snímku ranní
vstávání 3. A - 2015 - 2016

V závěru připojujeme trochu legrace, tak jak byly výroky zaznamenány a uchovány na desky
klasifikačních sešitů. P. uč. si je už dlouho zaznamenává. Všechny pochází od žáků 2. stupně, tedy
od 6. – 9. třídy především z hodin češtiny a hudební výchovy a žáci je skutečně řekli nebo napsali.
Žádný není vymyšlený. Vše je pravda. Tak zavzpomínejte!

Něco pro zasmání: Minisborníček perliček, těch našich dětiček
aneb řekli jsme nebo napsali
Pro zachování anonymity uvádíme jen křesní jména autorů. Některé výroky necháváme na vaší
fantazii, některé vysvětlujeme v /
/. Čeština je fakt krásná řeč, no, uznejte sami! Ale rozumí ji
dnešní žáci?
2002 – 2003

2005 – 2006

2006 – 2007

2007 – 2008

Utvoř větu se slovem experiment.
Lucie Š. – Měli jsme ve škole jednoho experimenta, který každý den zkoušel nějaké
pokusy na kole nebo na autě.
Gábina T. – v poznámkách z Čj – Rozbor Divé Báry – pes Lyšaj /pes Lišej/
Zbyněk S. – Na str. 8, 9, a 10 najdete ve školním časopise pěkné tajenky, osmisměrky,
vtipy a luštěniny.
Jak se říká sebraným písním, říkadlům, pranostikám?
Vlasta T. – ústní lidová souvislost /slovesnost/
Neznámý autor/ka/ – autobiografie – je asi focení aut
Jiří Č. – otec Karla Čapka byl zahradník, Standa O. – ne, ne byl to venkovní
lékař/venkovský MUDr./
Standa D. – J. A. Komenský byl fizolof /filozof/
Napiš krátkou zprávu o naší návštěvě městské knihovny
Milan B. - Ráno jsme si dali sraz před MŇ knihovnou.
Dominik Š. – V městské knihovně nás přivítali, my jsme si sundali boty a kabáty a šli
jsme do dětského regálu.
Patrik Š. – popis hasičského auta - …“jsou tam 4 žebříci,….“
Láďa P. – nejoblíbenější pití zpěváka je džim s colou.
Kristián J. – Básničku mám z Moniky /od Moniky/
Jan M. – V encyklopedii zvířat se dozvíme, co papají žraloci…
Otázka: „Co znamená zkratka ČD?“
Marek M.přemýšlí : …čekám dlouho?....
Učitelka: „A kdes to slyšel?“
Marek M.: „To jsem si právě vymyslel.“
Byl pochválen za pohotovou vtipnou odpověď, i když špatnou. /České dráhy/
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Jakub K. – položil otázku: „Kolik slonů vyrodí slon africký?“
Jakub Š. – v charakteristice postavy – „Spolužačka je nevyjádřivá/myslel málomluvná/
Diana P. – „Kočka se nám poztrácela.“ /ztratila/
2008 – 2009

Jakub Š. – Bedlivý člověk je takový, který sbírá bedly…
Cvičení – Doplň: „Na smutek je nejlepším lékem …./práce/
Vladan S. - …………prát se.
Verča D. - ………..je nejlepším mlékem ….
Marek M. – „co tě v tom referátu nejvíc zaujímalo?“
Verča D. – knihu jsem si koupila tady ve Volarech u Hoto Foto /p. Otomaru
Novotnému – „Oto Foto“ - se omlouváme/
Marek M. – Rým máme střídavý a odstředěný…
Autor neznámý – Byl jsem na dovolené v Chorvatsku. Před hotelem vždy čekaly
„chuchvalce Němců.“
Autor neznámý – Mluvní cvičení o potkanech
otázka spolužáka: „Chtěl bys potkanku?“
odpověď: „Ne.“
otázka: „A proč?“
odpověď: „Protože jsou agresivní. …..Jako všecky ženský.“
Mluvní cvičení - Eva J. – O pobytu v Bulharsku
Marek M. – „A měla jsi v Bulharsku styk?“
Učitelka znejistí, třída se začne smát.
Marek M. – „Myslím jako se zvykama.“
Sloh – Publicistika a zpravodajství: „Jaké noviny čteš?“
Milena K. – „Mladá forma dnes.“ /fronta/

2009 – 2010

Zápis v ŽK Daniela K. - 11.9. Př oplakování
Verča D. – Jakub měl krásné mluvní cvičení, Bylo to neodpoutatelný.
Z jejího mluvního cvičení – „V létě jsem byla na táboře , ve kterém se hrál fotbal a
bylo to velice záživné. Mým idolem je Ronaldo. Je mu 24 věk.“
Hv – Jaké se zachovaly nejstarší hudební památky?
Kristián J. – Píšťaly, ale moc se nezachovaly, protože je paraziti a bobři sežrali.
Martina H. – osminová nota má hlavičku, nožičku a vlajku /praporek/
Jakub Š. – po pololetní klasifikaci z češtiny: „Paní učitelko, diamant je vedle Vás
bezcenný šutr.“
Marek N. – „To je dobře, že jsme dnes šli na tu hyperaktivní tabuli.“ /interaktivní/
Martin Š. – Zakladatel poetismu byl Vítězslav Nezmar. /Nezval/

2010 – 2011

Jirka P. – četl jsem pohádku S čertmi nejsou žerty
Michal Š. – učíme se o rýmech, tvoříme rýmy
„Babička si koupila žvýkačku,
Dědovi ráno rozbila klapačku.
Potom spolu koupili pračku,
která byla rychle na ------.“ /nebylo uč. uznáno/
Hv – úkol: napiš jméno renesančního hud. skladatele, čes. šlechtice, mistra polyfonie
/správná odpověď – Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic/
anonym z písemných odpovědí: Kryštof Harant z Polžic a bez družic
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Jirka H. – Hv - poslouchali jsme skladbu pro harvany
Dan K. – filmové ztvárnění Švejka – Rudolf Rušínský /Hrušínský/
Jaruška P. – otázka: „Co se ti líbilo nebo překvapilo na výletě v Čes. Budějovicích?“
Odpověď: „Mně se líbilo divadlo, jak bylo luxusně vymóděné. V divadle
jsem ještě nikdy nebyla. Opravdu mně to překvapilo. Bylo to
tam jako v nebi.“
Petr P. – Hv – J.S.Bach měl 20 dětí ze dvou žen.
Michal S. – Hv – 1 z oper B. Smetany se jmenuje Pusinka /Hubička/
Lukáš K. – Literatura – „Bratr Paleček se mu říkalo, protože se asi palečkoval…
Nebo pochází z Palce? /Pálče/
Nikola B. – „V knize bylo velmi zaujímavé to, …
Vašík Č. – čte text – sloh: „Když se dostali retrívři do Čech, začali u nich naši
gynekologové upevňovat vlastnosti využitelných psů.“
/správně - kynologové/
Literární seminář: vysvětlujeme a diskutujeme o původu, historii a významu našich
křestních jmen
Učitelka: Nesmí se dávat domácké podoby jmen jako např. Leničičičička nebo
Filipipipíček /žák Filip seděl v 1. lavici, třída lehla smíchy, učitelce došlo…/
Daniel K. – je zkoušen z Karla Čapka, má vyjmenovat dílo… neví
Jana F. z lavice napovídá, šeptá: „R.U.R.“
Danielova odpověď: „Jaguár.“
Uč.: „Co je to autobiografická povídka. Když ji napíšeš, o kom to bude?
Lucie J. – „O kom to bude nevím, ale napíšu ji ze svého auta.“
Sloh – úvaha na téma:„Jaký budu já za deset let?“
Vašík Č. – Budu ženatý? Jak bude asi vypadat moje žena?
Bude chytrá, pohledná, veselá a vyvynutá. /Vyvinutá/
Petr P. – Kde se vyrábí teplo? Odpověď: V Temelínech.
2011 – 2012

Adéla G. – z DÚ – Měli jsme besedu s panem spisovatelem Janem Huslem./správně Suchlem/
Panovi Janovi Husovi je 83 let.
Lukáš K. – Podle osnovy vypráví o tropickém deštném lese. …Žijí tam živočičichové.
Vašek L. - zásadně říká plemeno psa – krkošpaněl /kokršpaněl/
Při literatuře si pouštíme filmové zpracování Polednice.
Radka J. – „P.učitelko, kdo hraje tu popelnici?“ /řekla asi schválně/
/Polednice – vymyšlená postava – výborně zahrál Bolek Polívka/

2012 – 2013

Lili si vybrala na mluvní cvičení povídání o kosmetice
Martin K. – otázka: „A můžeš nám říct, co teď máš za prostředky na obličeji ty?“
Uč. : sloh - „Uveď básnické prostředky v líčení.“
Pavel P. – Hypofýza /správně hyperbola/
Ve cvičení - nahraď cizí slovo českým výrazem: „Velké banky jsou privatizovány.“
Ondra Č. – jsou vykradeny
Marek S. - …“hlavní hrdina se ubydlí v …“
Josef J. – dílo se jmenuje Evžen a Oněgin /Evžen Oněgin/
Michal Š. – Co je Baku? To je vrtačka. /správně AKU/
Jan P. – Sonáta je družstvo lidí…/?/

2013 - 2014

9. třída – opakujeme pádové otázky, uč. : „Aničko, oslov spolužáky 5. pádem.“
Andy: „Vy parchanti!!!“
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Utvoř věty na slovo hnát – jednou jako podstatné jméno, pak jako sloveso
Lukáš K. – „Dal jsem mu šach hnát.“ /mat/
Uč. drží dozor na chodbě, na sobě má oblečeny černé kalhoty, bílou halenku a
barevný proužkovaný svetřík.
Z 6. třídy vyběhne kluk na chodbu, zastaví se, prohlédne si učitelku a praví:
„P.uč., vy jste se dnes ale vymódila!“
Uč. chvíli váhá: „Jak to myslíš?“
Šesťák: „Že Vám to ale dneska sluší.“
Jakub D. – „Souložitější to mám, když…. /samozřejmě složitější/
Martina Š. – referát z HV –„ …skupina nepoužívá ve svých textech sprostá slova…“
Ze třídy se ozve Pepa J. – „To je škoda!“
2015 – 2016

Emil L. – Maminka mi dala syrový a sychravý sýr. Uč. – Oprav přídavná jména.
Oprava - Tatínek mi dal sychravý sýr s máslem.
Adéla S. – Paní učitelko, objednejte do čtenářské dílny nějaký démonatý knížky.
Vysvětli: Sotva pletu nohama.
Pavel K. – Bolí mě ruce?
Otázka: Jaká je zkratka Karlovy univerzity?
Emil L. – Ku, ku. /odpověď zazněla jako opravdový hlas kukačky/
Jakub J. – Jeho rodiče se vdali. /vzali/

Uveď do životopisu další důležité údaje.
Tomáš B. – „P.uč. můžu napsat, že nejraději nosím „nasrávačky?“
Uč. – vyvalí oči, třída se směje
Tomáš B. – „To jsou tyhle kalhoty, co mám na sobě. Ono se jim ale fakt takhle říká.“
Nikola L. – Hv – místo dynamika - démonika
Z domácího úkolu – „Herci hráli v Etiketě pro sígry chování naší puberty.“
Lukáš T. – literární test o Josefu Ladovi – „Jeho dcera zahynula při bombardaci Prahy.“
Míra Š. – Otec Josefa Lady se jmenoval Švec /byl povoláním švec/.Míra je totiž taky příjmením Švec.
Natálie V. – Josef Lada byl malíř, ilustrátor a karikaturář
Nikol L. - ….karikatista…
Tomáš B. - ..karikatur….
Sabina L. – Josef Lada se narodil v Husinci, Kamil S. – v Hrusinci, Jakub J. – v Libici
/správně v Hrusicích/
Nikolas L. – Hv – hrají tam harfuni /harfy/
Petr B. – Hv – šešťové dechové nástroje /žesťové/
Tomáš S. – Dirigent má v ruce dirigentku /taktovku/.
Tvoření slov skládáním – rychlý + výtah je rychlovýtah, černý + bílý je?
Jirka K. – šedý
Jana P. - mluví o pobytu v Anglii a o rodině, u které bydlela…
Jakub J. – „A jaká to byla rasa?“
Karolína Č. – Má vlast od B. Smetany – Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor
a Boubín /Blaník/
Gábina B. - ……..Tábor a Braník
Martina T. – B. Smetana byl symfonický básník.
Filip P. – Pražské jaro se zahajuje v den umření B. Smetany.
A pak, že ve škole není legrace? Z klasifikačních sešitů p. učitelky L.Slabyhoudkové vybrala red. rada.
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Od p. uč. Kateřiny Jandejskové jsme dostali perličky od prvňáčků. Děkujeme.
2015 -2016
Při sbírání podzimního listí na VV: " Jak odlítá to jaro, tak já vám přinesu taky jeden ten shnilej list.
Popis trasy: pak se jede kolem kostela, jak je ten zatáčivej kopec..
Já jsem se na vás těšila, jak se mi s váma bude dobře mít.
Při tý bouračce mu zůstal ve škarpě celej zadějšek.
Nad obrázkem:… má tu formuli nějakou poflekanou, ale to třeba vod ptačího trusa nebo tak.
Ten kamen je napůl sklo, napůl kamen a napůl rubín...
Paní učitelko, mně je dneska ňák hodně dobře, cítím, že dneska budu ještě víc nejhodnější.
To mi dala paní zástupnice.
Bělásku, jak křepetáš křídly!
Mně se ve škole líbí víc než ve školce - mně se líbí ty přestávky.
U PC: To znám! To je ta zlodějská hra, jak uprchuje před poldama!

Pasování prvňáků na
čtenáře p. starostkou M.
Pospíšilovou,
p. místostarostou L.
Toušem, p. knihovnicemi
– 2015 - 2016
Foto: M. Gajdošová

A jsme čtenáři !!!
Ano. I my, děti z 1. A a 1. B už patříme mezi čtenáře!
Nejdříve jsme musely sluchem zvládnout záludná
úskalí při skládání a rozkládání slabik.(např. že
písmena M a E nevytvoří SO, ale ME, že slovo slon
skutečně začíná na S). Následovalo skládání z
vystřihaných písmenek, která se ukázněně řadila do

mřížek v Živé abecedě, a my jsme se setkaly s prvním
tvořením slov. A tak nám pan ředitel P.Horálek a jeho
zástupkyně J. Fistrová rozdali Slabikáře s pamětním
listem. A tak už víme, že Ela má maso. A my zas máme
radost! A také naši rodiče! „Umět číst je dobrý."

Foto: M. Gajdošová
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Vzpomněli jste si? Poznali někteří z Vás své
výroky? Zasmáli jste se? Ještě se Vám zdá práce
učitele lehká? Čeština je také těžká pro žáky –
cizince, kteří nastoupí do školy a vůbec neumí česky,
nerozumí, nemohou se domluvit. Nelehkým úkolem
učitelů je pomoci jim co nejrychleji se začlenit do

kolektivu dětí, překonat jazykovou bariéru.
V posledních letech hlavně pro vietnamské žáky
pořádáme jazykové kurzy, na kterých se také mnohdy
my učitelé trochu pousmějeme a uvědomíme si
obtížnosti naší mateřštiny.

šk. rok: 2016 - 2017
Lojza, Janička, Jana
Jejich výroky:
Můj bratranec se jmenuje David. Je malý a nový 15 měsíců.
Velký kůň – malý kůňček.
Metro je smutné.
21.15 hod. - čtvrt na 22 hod.
1 oko, 2 oky
1 dveře, 2 dvířata
1 býk, 2 býkové, býky
Věta: Jedu metrem A – přečteno: Jedu metráčkem.
Umývárna – mydlovar.
Můj manžel – moje manžela.
Včera, teď – nyní, zítra – Lojzík: Včera, teď – nyní, budu
Mám rád jahodový knedlíkové.
Jdu k dědečkovi a k babičkovi.
V koupelně se myju a čistím se.
Oni snídají, obědvají a večeřou.
Za chvíli pro mě přijde paní teta.
To jsou moucha.
Použijte slova ke konzervaci.
1 žákyně vychází z 9. třídy. Říká: „Lenka mi na konec roku udělá obočí, řasy a stíny.“ Lojzík: „Bubák! Santa
Claus.“
Tlustý – hubený. Lojzík: „P.uč., vy jste normální.“
Říkáme barvy našeho oblečení. Učitelka má černobílé pruhované sako. Lojzík : „Vy máte zebru.“
V kolik hodin vstáváme? Učitelka: „Já vstávám v 5.30 hod. Lojzík: „Nekecáte?“
Na Den dětí si děti hrají s míčem a mají všihadlo.
Janičku bolí noha, kulhá. Říká, že spadla. Učitelka se ptá: „A brečela jsi?“ Jana: „Nebrečela.“Uč.: „To já bych asi
brečela.“ Janička se dlouze zamyslí, učitelku si prohlédne a říká: „Ty starý učitelka.“ Učitelka v němém úžasu:
„…říká se, Janičko, stará, stará učitelka…“
šéfredaktorka
Ve škole máme celkem 6 žáků – Vietnamců. Pomáhejte jim!
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Lojzík vytvořil komiks do soutěže „Čeština je i můj jazyk,“ kterou vyhlásilo sdružení Meta – společnost pro
příležitosti mladých migrantů.
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Nová pomůcka ve škole – 3D tiskárna

Vedení města s vedením školy na zahájení - 1. září 2016
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AHOJ ŠKOLO! VŠE NEJLEPŠÍ!
Milí čtenáři!
Jestli jste dočetli až do konce, děkujeme. Snažili jsme se alespoň částečně nahlédnout do historie a
trochu poodhalit i atmosféru současné školy. Napadá nás ještě spoustu dalších informací, které by
mohly obohatit toto historické číslo, tak zase někdy příště! Kdo chce, může se zpátky vrátit na
stránku, kde jsou počty žáků od roku 1981 do současnosti a spočítat, kolik žáků prošlo za 35 let naší
školou.
Koho víc zajímá současnost naší školy, podívejte se na www.zsvolary.cz

To jsme my, kteří jsme pro Vás toto číslo připravili!

Školní rok: 2015 - 2016

Red. rada: Jana Harantová, Martina Minářová, Adéla Sedláková, Michaela Kadlecová, Viktorie
Horálková, Kristýna Stolariková, Barbora Šnelcerová, Petra Maxová, Barbora Jandejsková, Jan
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