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Netradiční oslava Dne učitelů na ZŠ Dubá
Projektový den na přání Žákovské rady
Den naruby aneb žák učitelem
Editorial
Ve středu 28. března 2012 na Den učitelů
navštívila ZŠ Dubá jako tradičně paní starostka
Mgr. Šepsová, aby poblahopřála učitelům k jejich
svátku. Tentokrát nestáli před tabulí učitelé, ale
jejich žáci, kteří učili své spolužáky v jiných než
svých třídách. To totiž Žákovská rada přednesla
návrh paní ředitelce, zda by si žáci nemohli zkusit
Den naruby. A protože dnešní děti jsou akční,
obratem paní ředitelce předaly pavouka s tím, kdo,
kdy a kterou třídu bude učit.
Paní ředitelka Mgr. Skalická je vstřícná vůči podnětným názorům a ještě
na konci týdne svolala poradu, na které požádala učitele, aby svým žákům
pomohli připravit hodinu. Učitelé ochotně vyhověli a s napětím očekávali, jak
akce dopadne.
A jak dopadla? Říká se, že nejlépe vám to řeknou děti. Na následujících
řádcích si můžete přečíst pocity těch, kteří učili, i těch, kteří byli učeni.
Fotografie dokládají, že to byl příjemný a užitečný den, všichni na obou
stranách vzali vážně danou situaci a zodpovědně se zhostili svého úkolu.
Pro autentičnost příspěvky žáků nejsou korekturovány.
Mgr. Drahuše Čavnická, zsdubskakanka@seznam.cz
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Ilustrace 1: „To hravě zvládnem!“
Adam Mynařík, 7. třída

Ilustrace 2: „Tak to mě fakt baví!“ Martin
Ouhrabka, 6. třída

Pojďme si přečíst názory našich žáků
Martina Holíková, 8. třída
Den naruby se mi líbil. Ráda jsem se
stala učitelkou, ale i žákem. Každý by si to měl
zkusit, aby poznal, jak unavující a těžkou práci
učitelé mají, nikdy bych neřekla, že je to tak
obtížné! Zároveň jsme dali šanci své fantazii a
vžili se do rolí pedagogů. Mezi námi - kdo
nechtěl být pedagogem jako malý?
Myslím, že tento svátek se zapíše do
historie školy a každý se na něj s radostí bude těšit. Dnes mě také potěšilo, že nás přišla navštívit
paní starostka, paní Červená a paní ředitelka Skalická. Společně popřály nám, nadějným
pedagogům, ale i skutečným učitelům.
Tento den hodnotím velmi kladně.
Nikola Baloušková, 8. třída
Je pěkné, když je žák učitelem. Já jsem si to zkusila v 7. třídě.
Líbilo se mi to. Bylo to zvláštní, když vám kamarádi jen o rok
mladší naslouchají. Poslouchají, co říkáte, a z té hodiny si něco
odnesou. Možná by si to mohl zkusit každý. Ten dobrý pocit,
když uděláte dobré věci.
Bylo to celé pěkné, když mě učili žáci i když jsem si zkusila
učit žáky. Škole moc děkuji za tento den.
Diana Maříková
Dnešní Den naruby mě moc bavil. Pohled žáka na žáka, který
učí jako učitel, se mi moc líbil. Žáci to měli moc pěkně připravené – hry a zábavné učení. A navíc
žáci, kteří učí, se to více naučí, protože to musí lépe vysvětlit.
Myslím si, že i paní ředitelce Mgr. Jindřišce Skalické se to moc líbilo. Žáci Žákovské rady
měli dobrý nápad vymyslet Den naruby. Od učitelů bylo hezké, že svým žákům v roli učitelů
pomohli hodiny připravit zábavným způsobem. Doufám, že to bude i příští rok, moc se na to těším.

Zážitky šesťáků: Žáci učiteli
Lukáš Dalecký, 6. třída, učil matematiku v 7. třídě
Představil jsem se spolu se svým asistentem Honzou Novákem žákům 7. třídy a pak jsme
začali učit matematiku. Honza začal psát na tabuli – datum, nadpis a vysvětlivky. Potom jim dal
pětiminutovku. Pak jsem začal učit já, napsal jsem nadpis a potom krátkou desetiminutovku. Žáci si
pak prohodili sešity a opravili si to. Někteří se mohli radovat z hezkých známek. Pak jsme ukončili
hodinu. Oni nám zatleskali. Bylo to docela srandovní a těžké. Ani jsem nevěděl, jak je těžké učit.
Jan Novák, 6. třída, učil matematiku v 7. třídě
Druhou hodinu jsme šli já - Honza a Lukáš učit do 7. třídy. Bylo to tam super, poslouchali
nás. Probírali jsme s nimi násobení a dělení
desetinných čísel. První jsem učil já, dal jsem
žákům malý testík na známky. Pak jsme
opakovali převody. Na konci hodiny nám
všichni zatleskali.
Nikdy by mě nenapadlo, že to je tak
těžká práce učit, je to prostě hrůza! A přesto
bych chtěl být učitel. Učit s Lukášem bylo super.
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Žáky 6. třídy učily žákyně 7. třídy český jazyk
Žáky 6. třídy učili žáci 7. třídy matematiku
Zážitky žáků 6. třídy
Veronika Mordačiková
Dne 28. 3. 2012 nás 2. hodinu navštívily dívky ze 7. třídy, aby nás učily český jazyk.
Společně jsme opakovali zájmena. Rada žáků totiž poprosila paní ředitelku Skalickou, zda by
mohla na Den učitelů vyhlásit Den naruby, při kterém by žáci učili své spolužáky v jiných třídách.
Naše paní ředitelka Skalická je vždy nakloněna zajímavým myšlenkám, a proto svolala poradu, na
které se s učiteli dohodla, aby takové hodiny se svými žáky připravili.
Přišla k nám Štěpánka Zývalová a Andrea Vnuková. Ája nás učila prvních 20 minut.
Rozdala nám pracovní listy a udělali jsme s ní celou stránku pracovního listu. Ája nám všem
vysvětlila, co na tom pracovním listu máme dělat.
Dalších 20 minut nás učila Štěpka. Ta s námi dělala druhou stranu pracovního listu. Těm,
kteří pokynům nerozuměli, jim je holky vysvětlily ještě jednou. A potom vše vysvětlily i Tomášovi,
našemu nevidomému spolužákovi. Učitelé nás taky stále fotili. Nakonec jsme hráli šibenici.
Celá tato hodina se mi líbila, ale sama bych se asi učit nikdy neodvážila.
Markéta Ptáčková
Dlouho očekávaný Den naruby, na který jsme se nemohli dočkat, nastal pro naši třídu ve
středu 28. 3. Andrea a Štěpánka ze 7. třídy nás učily český jazyk. Procvičovaly s námi zájmena.
Prvních 20 minut nás učila Ája Vnuková a dalších 20 minut Štěpánka Zývalová.
Dostali jsme pracovní listy a museli jsme je vypracovat. 1. stranu listu nám vysvětlovala Ája
a 2. stranu Štěpka. Nejvíce se mi asi líbilo to, jak jsme na konci hodiny hráli šibenici.
Já bych osobně učit nemohla, protože bych se neodvážila.
Karolína Pangrácová
2. hodinu nás navštívily dívky ze 7. třídy Andrea Vnuková a Štěpánka Zývalová. Byly
šikovné a hodné a fakt jim to šlo. Měly trpělivost a výdrž se s námi učit. Připravily si pro nás
zábavný program i hry a pomáhaly nám s učením. Osmisměrka byla dobrým zpestřením programu.
Nachytali jsme i nějaké pěkné známky. Paní učitelka Čavnická litovala, že program Bakalář neumí
napsat jedničky s hvězdičkou, které nám dívky za naše výsledky v testu zájmen napsaly.
Věnovaly se úplně všem. Zaujalo mě, že měly velkou autoritu. Byly to skvělé učitelky a
zopakovala bych si to ještě jednou.
Kristýna Sýkorová
Učení se slečnami ze 7. ročníku bylo super. Doufám, že jsme se něčemu přiučili. Já
rozhodně. Obdivuji odvahu Áji i Štěpky, jako učitelky byly obě dobrý, pomáhaly nám a my jsme
pracovali s takovým napětím, že jsme zapomněli snad i zlobit. Doufám, že příští rok to bude znova.
Jakub Vorel
První hodinu nás učili Adam Mynařík a Jakub Efler. Zkoušeli nás z opakování desetinných
čísel a ze sčítání a násobení 10, 100 a 1000.
Jako první nás učil Kuba Efler, řekl, abychom si otevřeli sbírku úloh, a řekl, abychom si
přečetli příklad a popořadě říkali výsledky. Potom učil Adam, ten nám ukázal čtverec a v něm byla
desetinná čísla a my jsme museli přijít na chybějící čísla.
Na konci hodiny jsme jim za jejich snahu zatleskali.
Jaroslav Drunecký
Dne 28. 3. jsme měli den normální, až na to, že si na učitele zahráli žáci ze 7. třídy Adam
Mynařík a Jakub Efler, řečený Efa. Učili nás matematiku. Bylo to dobré a mohlo by se to opakovat.
Byla legrace a hodina byla dost dobrá. Pan Kadlec, náš učitel matematiky, se smál a paní učitelka
Čavnická, naše učitelka českého jazyka, nás fotila.
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Martin Ouhrabka
Bylo to dobrý, chtěl bych to furt.
Nikol Henrichová
Nikdy bych si to nechtěla prožít jako ti, kteří učili. Takový Den učitelů bych chtěla zažít
znova.

Zážitky sedmáků: Žáci učiteli
Andrea Vnuková
Dnes jsem učila češtinu v šesté třídě. Dala jsem jim
papír, na kterém byla cvičení a ta jsme pak dělali.
Vždycky jsme udělali jedno cvičení, zkontrolovali a pak
jsme šli na další. Po mně šla Štěpka, ta s nimi také dělala
zábavná cvičení formou křížovek, doplňovaček a
osmisměrek. A já jsem mezitím pomáhala nevidomému
Tomášovi.
Na konci hodiny jsme já i Štěpka šesťákům navrhly, že
si můžeme zahrát nějakou hru. Šesťáci si vybrali
šibenici, tak jsme ji hráli. Posledních 5 minut se nás zeptala paní učitelka Čavnická, zda jsme byly
spokojené s našimi žáky a my jsme řekly, že ano a oni také. Usmívali se na nás a dokonce nám i
zatleskali. Byly jsme moc rády, že se nám hodina povedla a že
jsme neměly žádný problém.
Štěpánka Zývalová
28. 3. 2012 jsem učila v 6. třídě s Ájou Vnukovou.
Měly jsme pro ně připravená cvičení na téma zájmena. Vše
dokonale pochopili a spolupracovali. Zábavná forma cvičení
je bavila. I nevidomý Tomáš přes svůj handicap
spolupracoval.
Učit v 6. třídě se mi líbilo. A překonali mé očekávání.
Roli učitele bych si zopakovala.
Jakub Efler a Adam Mynařík
Ve středu 28. 3. jsme učili 6. třídu matematiku. Byla dobrá spolupráce. Hodně se snažili.
Nikdo moc nezlobil. Učili jsme desetinná čísla. Já jsem učil od největšího čísla k nejmenšímu,
magický čtverec. Adam učil dělení a násobení desetinných čísel.
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Zážitky žáků 7. třídy
Jana Blahutová
Na Den učitelů nás učili spolužáci ze 6. třídy
Honza Novák a Lukáš Dalecký matematiku,
Zuzana Ptáčková a Marie Horčíková český jazyk
a z 8. třídy Nikola Baloušková a Ondra Vít
angličtinu. Nejvíc se mi líbila hodina českého
jazyka a literatury se Zuzkou a Maruškou.
Opakovali jsme zájmena a hráli jsme hru na
divadlo. Hodina se holkám povedla. Na hodině
matematiky byla sranda. Zopákli jsme převody a
desetinná čísla. Na hodině angličtiny jsme hráli
pantomimu, popisovali jsme a kreslili.

„Ze začátku jsme měly trochu trému.“ Z a M
Tereza Jansová
Dnes 28. března 2012 nás na Den učitelů učili jiní žáci. O angličtině nás učila Nikola
Baloušková a Ondra Vít z osmé třídy. Učili nás minulý čas, hráli jsme aktivity, procvičovali jsme
slovíčka a popisovali obrázky. O matematice nás učil Honza a Lukáš ze šesté třídy. Opakovali
násobení a dělení desetinných čísel a procvičovali převody jednotek. Na český jazyk jsme měli
Marii a Zuzanu ze šesté třídy. Opakovali jsme zájmena a v druhé polovině jsme si zkusili zahrát
jeden krátký příběh z bajky.
Z naší třídy nikdo ani moc nezlobil. Náhradním učitelům se to moc povedlo.
Vanesa Kicová
Mně se nejvíc líbila angličtina, jak nás učila Nikola Baloušková a Ondra Vít. Líbilo se mi,
jak nám Nikola vysvětlovala. A jak jsme hráli ty aktivity. A druhá hodina se mi líbila, jak jsme furt
psali při matematice testíky. A třetí hodina se mi líbila, jak jsme při češtině dělali ty cvičení a ty
divadla.
Bavilo mě to všechno, ale nejvíc se mi líbila angličtina.
Nikola Pompová
Při angličtině se mi nejvíc líbila hra, kterou jsme hráli. Hodina matematiky s Honzou a
Lukášem mě také bavila. Nejvíc se mi líbila hodina českého jazyka, protože jsme tak chvíli psali
krátké testy a pak jsme hráli bajky.
Andrea Indrychová
Hodina angličtiny s Nikolou a Ondrou byla hezká. Učili jsme se, četli jsme a hráli hru.
Pracovali jsme také s učebnicí. Líbila se mi i hodina matematiky s Lukášem a s Honzou. Počítali
jsme, psali jsme do školního sešitu. Hodina českého jazyka se Zuzkou a s Marušku se mi také líbila.
Doplňovali jsme zájmena já, ty a hráli jsme hru. Naši učitelé byli fajn.
Radek Nemeš
Bylo to dobrý. Matematiku nás učili Lukáš Dalecký a Jan Novák. Docela jim to šlo. Učili
nás násobení a dělení 10, 100 atd. Psali jsme také desetiminutovku. Pak byla čeština. Učili nás
Zuzana Ptáčková a Marie Horčíková. Dělali jsme osobní zájmena. Pracovali jsme také ve
skupinách. Všichni se snažili. Den se povedl.
Vojta Kůžel
Bylo to fajn.
Nikola Dvořáková
Byl to prostě super den.
Dominik Sláma
Dnešní den se mi líbil.
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Zážitky osmáků: Žáci učiteli
Ondřej Vít
28. 3. 2012 proběhl Den
naruby. Den, při kterém na
Den učitelů učili žáci své
spolužáky. Zkusil jsem si
to hned 1. hodinu v sedmé
třídě spolu s Nikolou
Balouškovou. Moc mě to
bavilo, hodina rychle
utekla.
Tento den byl zajímavý.

Nikola Koubková
Dnes jsem si vyzkoušela, jaké to je být učitelem. Byl totiž Den naruby a děti učily jinou
třídu a učitelé se zase na chvíli vrátili do školních lavic a připomněli si, že být žákem není o moc
jednodušší než být učitelem.
Učila jsem matematiku a angličtinu v deváté třídě a bylo to celkem fajn, ale učitelkou bych
být nechtěla. Žáci se snažili, ale také občas zlobili anebo něco nevěděli. Po chvíli jsem zjistila, že
učitel to nemá jednoduché, když musí učit třídu, ve které je rámus, nepozornost a ignorace vůči
učiteli. Ale až na pár výjimek se mi tento den velice líbil.

Zážitky žáků 8. třídy
Martin Bačovský
Dne 28. 3. 2012 se v ZŠ ve městě s názvem Dubá uskutečnil Den naruby. 1. hodinu českého
jazyka jsme měli dva žáky, kteří nás učili. Dělali jsme křížovku a také jsme chodili po třídě a na
papírech jsme museli opravovat pravopisné chyby. 3. hodinu jsme měli zeměpis a probírali jsme
Francii a také jsme na interaktivní tabuli hráli hry z programu Evropské unie.
Také nás navštívila paní starostka s paní ředitelkou, aby popřály učitelům ke Dni učitelů.
Miroslav Demeter
Z pohledu žáka jsem byl vůbec vlastně
rád, že ten žák vůbec jsem. Koukal jsem na
děti, které si samy vyzkoušely jaké je to
být učitelem. Není to jen tak nějaká sranda,
musíte ovládat učivo a také není příjemné,
jak žáci zlobí.
Žáci – učitelé byli pochváleni od učitelů,
od paní starostky dostali lízátko. Strašně se
mi líbilo, jak se ty děti snažily a jak
přispěly k tomu, že se to všem líbilo a
doufám, že si to všechno uvědomí a budou
to dobří žáci.
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Leona Jeništová
Dnešní Den naruby se mi docela líbil. Nejlepší asi byla hodina češtiny s Míšou Hradeckou a
s Danem Malčíkem. Měli ji hezky připravenou a byla zároveň i docela zábavná. Ale učit bych asi
nechtěla, musí to být zábavné, ale i stresující, když žáci pořád zlobí a pokřikují, ale zkusit bych to
chtěla.
Tento den bych si chtěla zopakovat.
Tereza Kroupová
Z pohledu žáka se mi to líbilo. Devátá třída se na tento den moc dobře připravila. Deváťáci
pro nás měli připravené všelijaké křížovky, abychom se nenudili a o hodině jsme se zapojili. O
hodinách nebyla nuda.
Marie Pokorná
Z pohledu žáka se mi to moc líbilo, protože
devátá třída si pro nás připravila zábavné dvě
hodiny. Český jazyk byl dobrý, protože jsme
neseděli moc v lavici. Chodili jsme po třídě. Na
stěnách třídy byly přilepené různé kartičky s
větami a my jsme je museli opravovat. Zeměpis byl
taky dobrý. Kluci z devítky si pro nás připravili na
začátku hodiny tajenku a co pak vyšlo v tajence za
zemi, tak jsme se o ní učili. Ve zbývajícím čase
jsme hráli hry. Moc se mi to líbilo.
Rik Ramp
Líbilo se mi, že všichni žáci – učitelé byli na nás žáky
hodní a dobře nám všechno vysvětlili.
Ale nejvíc z nich se mi líbili Milan a Vítek.
Josef Hadrbolec
Z pohledu žáka se mi hodiny líbily.

Deváťáci učili osmáky češtinu: Žáci učiteli
Daniel Malčík a Michaela Hradecká
Dneska se mi to líbilo. Míša učila se mnou, měla křížovky a já kartičky. Byla to paráda.
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Zážitky žáků 9. třídy
Michael Civín
Z dnešního dne mám dobrý pocit. Moc se mi to líbilo. Hnedky 1. hodinu jsme měli
matematiku. Přišly k nám Martina Holíková a Nikola Koubková. Šlo jim to moc výborně. 3. hodinu
jsme měli anglický jazyk a měli jsme také Martinu a Nikolu. Také moc pěkné. Staraly se o všechny
v obou hodinách. Klidně by nás mohly učit pořád. Doufám, že se jim u nás také líbilo.
Dominik Šesták
Bylo zajímavé a zábavné sledovat žáky, jak učí své vrstevníky. Všichni si náramně den užili
a pobavili se.
Michaela Čeledová
Dnešek byl pěkný.
Petr Voldřich
Dnešní den se mi velmi líbil. Vyzkoušeli jsme si změnu v učení. Spolužáci si vyzkoušeli,
jaké je to být učitelem a něco děti naučit. Třeba angličtina byla úplně jiná než s paní Adámkovou.
Na Martinu Holíkovou jsem nebyl zvyklý, takže jsem se styděl při zkoušení. Ale jinak bezva den.

Vtipy a humor ve škole
Učitel k žákům ve třídě: „Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i když jim nepatří?”
Děti nechápou. Tak například: „Co bych byl, Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle do tvé kapsy
a vytáhl 50 korun?” „Kouzelník, pane učiteli!” vykřikne Pepíček.
• Začínající učitelka si chce na své třídě vyzkoušet poznatky z psychologie: „Každý, kdo si
myslí, že je hloupý, ať se postaví,” vyzve žáky paní učitelka.
Po chvilce se v tiché třídě postavil Pepíček. Kantorka povídá: „Pepíčku, tak ty si myslíš, že
jsi hloupý?”
„Ne, prosím, ale přišlo mi nefér nechat vás stát jedinou.”
• „Co udělal neblaze proslulý kníže Boleslav?”
„Zavraždil svého bratra Václava.”
„Výborně. A co udělal Boleslav II.?”
„Zabil Václava II.?”
• Známý skrblík dostal trojku. Učitelka to komentovala slovy: „Kdo šetří, má za tři.”
• Při hodině chemie: „Co se může vypařit stejně rychle jako voda?” „Peníze,” praví žák. „Ty
se vypaří, ani nevíte jak!”
• Pan inspektor navštíví hodinu angličtiny. Paní učitelka s nádherným zadečkem se předkloní,
něco napíše na tabuli a řekne: „Pepíčku, přelož to.”
Chlapec praví: „To je ale nádherná prdelka!”
„Špatně, ty sprosťáku!” rozzlobí se učitelka.
Pepíček se nakloní k inspektorovi a vyčítá mu: „Když neumíte anglicky, alespoň
nenapovídejte!”
• Paní učitelka se ptá dětí, jakou poslouchají hudbu. Zvedne se prales rukou: „Já poslouchám
Maxim Turbulenc!”
„Já Kabát!”
„A já zase Těžkej Pokondr!”
„A já poslouchám maminku!”
www.vtipyoskole.cz
Na časopisu se dále podíleli:
Výše jmenovaní studenti
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