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Vzpomínky, vyznání, 
zamyšlení a přání...

Vážení čtenáři!

Dovolte mi, abych na sklonku své 41leté 

pedagogické a 34leté ředitelské kariéry na 

tomto místě Almanach otevřel osobními 

postřehy a pocity z této doby a zejména 

z dvaceti let historie naší školy, „dítěte“ 

vypiplaného od prvního nadechnutí až do 

věku vysokoškoláka. Snad mi tedy promi-

nete trochu osobnější ráz mého vyprávění.

Píši tyto řádky jako poslední, před samou 

redakční uzávěrkou Almanachu. Mojí 

výhodou je, že znám příspěvky ostatních. 

Nechci opakovat, co je jinde řečeno. Chci 

se pokusit zase z jiné strany vylíčit některé 

momenty zejména pohledem z „kapitán-

ského můstku“, z něhož jsem se snažil tuto 

loď řídit tak, aby se nekymácela ze strany 

na stranu, abych ji přes nejrůznější bouře 

dovedl do klidných (ale ne stojatých) vod 

každodenní poctivé práce. Chci přiblížit 

příjemné i stinné stránky ředitelského 

postu i podstatu svých vizí, které mnohdy 

zůstávají skryty za dveřmi ředitelny. Mou 

snahou a přáním je, aby mozaika obrazu 

školy a obrysy pozice ředitele v ní byly pro 

čtenáře zřetelnější, výraznější, konkrét-

nější.

Čas běží neúprosnou rychlostí každému z 

nás. Mé dny ve funkci ředitele Základní 

školy J. K. Tyla v Písku se školním rokem 

2010/11 naplní. Právě 20. výročí, které 

se kryje s dobou mého působení na této 

škole, mne vedlo k setrvání ve funkci do 

tohoto okamžiku. 

Staří dávají dobré rady, protože už nemo-
hou dávat špatné příklady.
V duchu této myšlenky budu rád, když má 

slova budou chápána jen jako vzpomínky, 

trochu i vyznání, zamyšlení a vyjádře-

ní zkušeností a pocitů získaných mož-

ná neobvykle dlouhou dobou působení 

v řídících funkcích ve školství. Nemohou 

být stále platnými pravdami, protože se 

neustále mění podmínky a okolnosti, 

v nichž se odehrává život tak dynamické 

instituce, jakou je škola. Nabyl jsem pře-

devším zkušenosti, že „vše je zpravidla 

jinak“ a že s přibývajícím věkem člověk 

stále zřetelněji „ví, že nic neví“. Rozhod-

ně si proto po těchto letech nemyslím, 

že jsem guru školského managementu 

(znám řadu vynikajících ředitelů škol a 

jejich zástupců), mám však potřebu své 

zkušenosti a prožitky sdělit a předat dál 

k zamyšlení tomu, kdo o ně bude stát.

Jako člen konkurzních komisí i v jiných 

městech Jihočeského kraje, kde jsem přise-

dal zpravidla jako nezávislý odborník, jsem 

totiž poměrně často vídával, že právě nevě-

domost přiváděla k tomuto klání i ty, kteří 

zřetelně netušili, co tato pozice obnáší. 

Ú v o d n í  s l o v o  p a n a  ř e d i t e l e

Obrázky z kalendáře 2008  Škola dříve a dnes

POMŮCKY NA STOLE – Karolína Vaněčková, VIII.C TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE – Šárka Bohatá, IX.C

PŘED TABULÍ – Eliška Drůbková, VIII.B

POMÁHÁME SI – Kateřina Kofroňová, VI.B



8 9

Post ředitele školy, ten není jen o repre-

zentaci školy a své osoby, o květnaté réto-

rice. S tím by se snad dalo vyžít pár let, 

být školou tzv. „v závětří“ a jít pak o dům 

dál. Ten je spíš o poctivém zájmu rozví-

jet školu přívětivou pro děti, jejich učitele 

i ostatní pracovníky. Školu, jejíž duch 

osloví každého, kdo do ní vstoupí, která 

si svoji image dovede udržet léta. Starší 

školy ji mnohdy dědí, v naší škole jsme ji 

všichni společně teprve vytvářeli.

Můj nástupce nastoupí do školy, která byla 

postavena před 20 lety „na zelené louce“ 

– v zahradách vnitrobloku ohraničeného 

ulicemi Tylovou, Jeronýmovou, Kolláro-

vou a Tyršovou - v rámci tzv. občanské 

vybavenosti pro sídliště tehdy nazývané 

Dukla (dnes Portyč). I po stránce organi-

zace jejího života, provozu a tvorby pra-

covního týmu se začínalo v pravém slova 

smyslu od nuly.

Už její výstavba a dokončení nebyly bez 

problémů. Ještě 14 dnů před plánovaným 

zahájením provozu tehdejší zastupitelé 

zvažovali, zda ho o několik týdnů neod-

sunout. Stavaři, jak bylo tehdy v české 

kotlině zvykem, měli zpoždění. Zku-

šenost mi ale napovídala, že dozví-li se 

o možném odkladu, nebude ani po dalších 

14 dnech situace jiná. Můj názor byl vysly-

šen a podařilo se. Sice ne zcela – tělocvičny 

dodělávali ještě několik měsíců, ale jinak 

škola začala žít novým životem, jehož tep 

a rytmus bylo nutno nastavit a za „pocho-

du“ upravovat. 

Dvakrát měř a jednou řež!
Ředitele školy dnes takové situace a pro-

blémy zpravidla nečekají, pokud smlouvy 

na veškeré přestavby, nástavby, přístavby 

či jiné investice a údržbu dobře dohodne. 

Jen sám sobě může později vyčítat, pokud 

něco nedomyslí či přehlédne. Nejen v této 

oblasti. Jako statutární zástupce zaměst-

navatele uzavírá i pracovní smlouvy, 

v našem případě s více než stovkou 

zaměstnanců v základní škole, škol-

ní družině, školním klubu, ve čtyřech 

mateřských školách a školních jídelnách. 

Musí proto ovládnout otázky a úskalí pra-

covně právních vztahů a všech náležitostí 

s tím souvisejících. Musí znát i základní 

legislativu v oblasti obchodního i občan-

ského práva a samozřejmě základní škol-

ské předpisy. V řadě věcí vydává správní 

rozhodnutí. Lze namítnout, že si může 

najmout externí právní poradenské služ-

by. Ano, když si nebude věřit a nebude mu 

líto, že prostředky takto vynaložené mohl 

využít jinde. Ani já se bez nich neobešel, 

využíval jsem je ale pouze v nejzapeklitěj-

ších případech.

Dočkej času jako husa klasu!
O škole, která měla nahradit tehdejší ZŠ 

J. A. Komenského (tzv. Alšovku), se 

v Písku hovořilo dlouho. Alšovce chybě-

lo jakékoli zázemí pro tělesnou výchovu, 

pracovní vyučování, pro činnost škol-

ní družiny a školního klubu. Připravili 

jsme v době mého působení na této staré 

škole (1980–1983) studie na vybudování 

potřebného zázemí v Soukenické ulici. 

S touto perspektivou byly také v této škole 

otevřeny tzv. hokejové třídy. Ty se po mém 

odchodu postupně přesunuly jinam, plány 

v Soukenické ustoupily bytové výstavbě. 

Opatření přijatá vládou v polovině 70. let

minulého století přinesla nebývalý „baby-

boom“, což přinutilo tehdejší „radní“ 

konečně rozhodnout o výstavbě potřebné 

nové školy. A tak se v r. 1986 začalo. Stavbu 

provázely chronické potíže a problémy té 

doby - s materiálem, dodavatelskými vzta-

hy atd. Táhla se 4 roky. Na jejich sklonku se 

změnily i celospolečenské poměry, státní 

a národní podniky hledaly nové majitele 

– začalo období tzv. privatizace.

A v této době vstupuje do hry další, zcela 

nový fenomén – konkurzní řízení. Komise 

složená z 9 zástupců učitelského Občan-

ského fóra vybírá jednomyslně mne. Mož-

ná i pro moji dosavadní zkušenost z řízení 

škol různého typu a velikosti. Měl jsem do 

té doby praxi v řízení plně organizované, 

ale malé základní školy v Záhoří, men-

ší městské – právě ZŠ J. A. Komenského, 

malotřídní školy při československém vel-

vyslanectví ve Vídni, velké městské ZŠ M. 

Gorkého (dnes E. Beneše) v Písku i téměř 

dvouletou zkušenost ve funkci okresního 

školního inspektora. Možná se rozhodo-

vala i na základě znalosti mé dosavadní 

řídící práce a pracovního nasazení a v nich

spatřovala záruku, že se nová škola bez 

problému rozjede. Jmenován jsem byl 

k 1. květnu 1990 a začal se seznamovat se 

stavem věcí. Když jsem poprvé vstoupil na 

staveniště, nic nenasvědčovalo tomu, že 

v srpnu bude hotovo. 

Nevěřila tomu ani písecká veřejnost. 

Zájemců o přestup do nové školy, teh-

dy se říkalo „Tyršovky“, nebylo mnoho. 

A tak bylo kromě sídliště Dukla do obvo-

du školy začleněno i Hradiště. Vedla se 

velká propagační kampaň, vytvářely se 

nové linky městské dopravy.

3. září 1990 zasedlo do školních lavic 

v 17 třídách 374 žáků a před ně se postavi-

lo 22 učitelů a 6 vychovatelek. 

Vlci vyjí, ale karavana jde dál!
A škola uklizená, nazdobená otevřela 

dětem dokořán své brány poznání. Voněla 

novotou. Ovšem za tím kdosi tušil příliš-

né množství formaldehydu v novém ná-

bytku, a tak se zkoumalo, měřilo, pozoro-

valo, a domněnka se bohudík nepotvrdila. 

Pochybnosti neminuly ani moji osobu. 

Byly i okamžiky, kdy jsem měl sto chutí 

se vším praštit a jít se starat jen sám o sebe 

a svoji rodinu.

Kdyby mne však tato práce nebavila, 

kdybych neměl nutkání využít možnosti 

budovat školu podle svých představ, kdy-

bych neměl podporu své rodiny a přátel, 

asi bych kapituloval. Dnes jsem samo-

zřejmě rád, že jsem odolal a obstál a že se 

mohu ohlédnout a vidím kus práce, kte-

rá přinesla výsledky. Věnoval jsem jí víc 

času než bych snad musel. Kdybych tuto 

vynaloženou energii věnoval rozvoji sou-

kromé fi rmy, mohl jsem mít možná vět-

ší klid. Dosud mne však tato práce baví 

a naplňuje. 

Škola rozvíjela svoji činnost v mnoha 

vzdělávacích projektech (o nich se dočtete 

jinde), které se staly později inspirací i pro 

ostatní písecké školy, a tak se postupně 

stala „vlajkovou lodí píseckého školství“. 

Toto přirovnání z úst člena školské rady 

a lichotivá slova význačných návštěv 

představitelů města a kraje, ale i ministra 

školství a prezidenta republiky byla balzá-

mem na duši a pro mne dalším stimulem. 

Odříkaného chleba největší krajíc!
Kantořina a škola byla mým snem, cílem 

a osudem už od 4. ročníku povinné škol-

ní docházky v Základní škole v Česticích 

v šumavském Podlesí. Tam jsem nastoupil 

1. září 1953 s brekotem a za mou odpověď 

panu řídícímu na otázku, zda se těším do 

školy, se maminka ještě dlouho styděla. 

A právě maminka měla největší vliv na 

moji pozdější profesní orientaci. Možná 

i proto, že sama, ač premiantka, neměla 

šanci dosáhnout tohoto svého vysněného 

cíle. Rodiče mohli dopřát vyšší vzdělání 

pouze staršímu bratrovi. 

Nástup nových mladých učitelů, kteří se 

nám věnovali i v době mimo vyučování, 

to ještě podpořil. A všichni mí pozdější 

učitelé mne v myšlence stát se kantorem 

podporovali. Venkovská škola byla kul-

turním centrem širokého okolí. Každo-

Ú v o d n í  s l o v o  p a n a  ř e d i t e l e Ú v o d n í  s l o v o  p a n a  ř e d i t e l e
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ročně jsme sehráli divadelní představení, 

jezdili jsme na výlety po vlastech českých, 

na putovní tábory – na kolech jsme sjez-

dili celé jižní Čechy, účastnili se turistic-

ký srazů po celé republice. To byl model 

školy, který jsem později praktikoval jako 

učitel a ředitel. Jsem rád, že jsem k realiza-

ci této vize vždycky našel spřízněné duše! 

Proto i naše škola mohla mít velký podíl 

na kulturním životě města, třešničkou na 

dortu byl nacvičený a několikrát reprízo-

vaný dětský muzikál. 

Po úspěšných studiích na strakonické 

Střední všeobecně vzdělávací škole (dneš-

ní gymnázium) a na Pedagogické fakultě 

v Č. Budějovicích jsem v r. 1969 nastoupil 

do kantorského místa na ZŠ v Bělčicích 

u Blatné. Zpočátku – jako svobodný – 

jsem tam i bydlel na privátu, po založení 

rodiny nás shoda náhod zavála do Písku a 

já odtud do Bělčic denně dojížděl. Auto-

busem do Blatné a dál 12 km na malém 

motocyklu Pionýr, za každého počasí. 

Štěstí stálo na mé straně v r. 1974, kdy 

jsem dostal místo na ZDŠ kpt. Jaroše 

(dnes T. G. Masaryka) v Písku. Původně 

to měly být Mirovice (i tak pro mne ter-

no, protože se dalo dojíždět bez přesedání 

vlakem). Ještě že je školství odedávna tak 

feminizované a že i mladé učitelky chtějí 

mít rodinu! Tak jsem zastoupil mateřskou 

dovolenou mladé paní učitelky. Tady jsou 

mé písecké kantorské začátky. 

V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale 
málokterý dá ti mouky pytel!
V srpnu 1976 jsem byl ustanoven do funk-

ce ředitele ZDŠ v Záhoří. Mladý, bez jaké-

koliv zkušenosti ve vedení školy, rovnou 

z učitelského místa. Lhal bych, kdybych 

tvrdil, že jsem musel, že jsem nechtěl. 

Dnešní terminologií bychom řekli, že to 

byla pro mne výzva. Navíc s ubezpečo-

váním ze všech stran, že mohu počítat s 

pomocí. Konkrétní přišla pak pouze z 

jediné – ze strany tehdejšího ředitele ZDŠ 

kpt. Jaroše (dnes TGM) p. Vojtěcha Bub-

níka. Jenom on mi nezištně dával neoceni-

telné rady do ředitelských začátků, pouze 

on mi poskytl pomoc, potřebné pomůcky, 

vysvětlení, odpovídal na mé, z pohledu 

zkušeného ředitele školy, často jistě naivní 

dotazy. Jemu vděčím za to, že jsem obstál 

a postupně zdolával úskalí řízení školy.

Ředitel školy zodpovídá za vše, co se ve 

škole děje nebo neděje. Počítat musí spíš 

s tím, že se krok za krokem bude prokou-

sávat záludnostmi řízení školy a vedení 

lidí, že se bude muset neustále učit. Tak 

jsem ve svých 52 letech začal studovat 

obor školský management na Karlově 

univerzitě a o tři roky později ho úspěšně 

dokončil. I díky tomu dnes mohu s uspo-

kojením říci, že se mi podařilo realizovat 

svoji vizi. Výsledky inspekcí mi to snad 

dovolují prohlásit.

Co sám nerad, nečiň druhému!
Škola je specifi cké prostředí, kde někdy 

i dospělí jednají jako děti – ruší při peda-

gogických radách, opravují při nich „pod 

lavicí“ sešity a nedávají pozor, zapomína-

jí, neplní včas zadané úkoly, vymlouvají 

se, nemluví pravdu a spoléhají, že jim to 

stejně jako dětem projde. A ono také ano. 

Vždyť lidé přicházející z podnikové nebo 

podnikatelské sféry se někdy divili, jak 

velká je v naší škole tolerance k lidským 

chybám. I tehdejší moje první zástupky-

ně na této škole p. Jana Bicanová mi občas 

vytýkala, že jsem příliš „měkký“. Já však 

nikdy neměl potřebu být mužem s želez-

nou pěstí. Vyžadoval jsem sice poctivou 

práci a velké pracovní nasazení, ale byl 

jsem si vědom i potřeb a pocitů druhých. 

Ředitel školy musí hledat cesty a prostřed-

ky k realizaci své vize. U nás se to však 

dělo vždy za velké účasti spolupracov-

níků a dovoluji si tvrdit, že demokracie 

v naší škole by mohla být vzorem i pro 

jiné sféry života. To, že pedagogický sbor 

se obměňoval převážně přirozenou cestou 

(důchody, mateřské dovolené), že jádro 

sboru spolu drží desítky let, snad svědčí 

o tom, že styl vedení nebyl ani autorita-

tivní, ani tzv. volnou uzdou a poctivým 

a pracovitým nevadil. Mám pocit, že tak 

to vnímala i většina mých spolupracovní-

ků. I když už asi z podstaty šéf je vnímán 

vždycky s určitou obezřetností.

Já na to šel tedy zpočátku spíše intuitivně. 

A postupně s absolvováním manažerské-

ho studia si naopak ověřil, že zas tak špat-

ně to nebylo. Možná i to přispělo k tomu, 

že jsem měl tu čest působit v řídící pozici 

po tak dlouhou dobu a žádná z řízených 

škol nebyla outsiderem regionálního škol-

ství, že se mi mí bývalí spolupracovníci 

nevyhýbají a při setkáních vzpomínají na 

společně prožitá léta s úsměvem a radostí.

 

Jeden za všechny, všichni za jednoho!
Každý ředitel se nejvíce jistě raduje z vý-

sledků a úspěchů žáků a školy jako celku. 

Není to jen jeho zásluha. Bez spolehlivých, 

své věci oddaných učitelů i dalších zaměst-

nanců, kteří zajišťují činnost školy a jejích 

zařízení, by nedosáhl ničeho. Je mi ctí, že 

jsem mohl po celou svou ředitelskou éru 

spolupracovat se skvělými lidmi. I v na-

ší škole se podařilo vytvářet dělné pra-

covní týmy, s jejich členy máte možnost se 

seznámit jinde v tomto Almanachu. Oni 

byli a budou i do budoucna úspěšnými 

realizátory nových nápadů, pokud je myš-

lenka osloví, i strůjci úspěchů školy.

Záchrannou sítí pro ředitele mohou být 

nejbližší spolupracovníci. Ty je třeba volit 

velice obezřetně, ne vždy se to povede. 

I v tom jsem měl docela štěstí. Souhra 

vedení je důležitá, občas je nutno přijmout 

v zájmu věci nebo vzhledem k okolnostem 

i nepopulární opatření. Třebaže absolutní 

většina rozhodnutí byla diskutována a při-

jímána celým vedením, mnohdy jsem své 

zástupce nabádal, aby je svedli na mne. 

Ředitel musí přijmout tuto úlohu viníka 

za vše nepříjemné. 

Všem, které jsem měl tu čest vést a řídit, 

chci proto na tomto místě vyjádřit velikou 

úctu a poděkování za to, že porozuměli 

mým vizím, cílům a plánům a pomáhali 

mi je realizovat. Bez vize a nových nápadů 

by škola postupně jela pouze ve vyježdě-

ných kolejích.

Jak jinak se může ředitel spolupracovní-

kům odměnit? Právě většinou jen podě-

kováním, pochvalou, uznáním, hřejivým 

slovem. A občas i nějakou tou korunou, 

pokud s přiděleným málem dovede hos-

podařit. Cestovatelský duch, probuzený 

již na základní škole, mi dovolil, abych jako 

bonus za podporu a spolupráci pro své 

spolupracovníky organizoval a vedl více-

denní zájezdy. Tak jsme projeli Rakousko, 

Bavorsko, Slovensko, Maďarsko, Francii a 

Belgii. Mnozí účastníci dodnes vzpomí-

nají na Wiener Schnitzel a denní i noční 

Vídeň, Innsbruck a Tyroly, „husacinu“ na 

Slovensku, termální lázně v maďarském 

Györu či slovenské Podhajské, posezení 

u Kolaříka ve vídeňském Prátru, nasví-

cenou Eiff elovku či na účast při jednání 

Evropského parlamentu v Bruselu. Neza-

pomenou jistě ani na závěr tříletého pro-

jektu fi nancovaného z fondů EU, který 

probíhal ve Wellness Hotelu Horizont 

v Železné Rudě a kromě nových inspirací 

pro výuku poskytl i výstup na bavorský 

Velký Javor a možnosti regenerace sil po 

náročné práci při tvorbě nového školního 

vzdělávacího programu ve wellnesscentru 

hotelu a v termálních lázních v německém 

Bad Füssing.

Ú v o d n í  s l o v o  p a n a  ř e d i t e l e Ú v o d n í  s l o v o  p a n a  ř e d i t e l e
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Kdo chce psa bít, hůl si najde.
Ředitel školy musí být dobrým vizioná-

řem, inspirátorem a iniciátorem i straté-

gem, který stanoví cíle, zajistí síly, pro-

středky a podmínky k jejich realizaci 

a určí konečnou strategii postupu! A do 

tohoto zápasu o dobré jméno jde v čele 

svého týmu. 

Ředitelský post s sebou nese i permanent-

ní rizika, která musí na svých bedrech 

unést a která nelze eliminovat, protože 

vyplývají ze samotné podstaty školy jako 

společenství a setkávání lidských bytostí. 

V našem případě šlo o péči a odpověd-

nost za 750 žáků v základní škole a poz-

ději ještě o další tři stovky dětí v mateř-

ských školách a tomu odpovídající počet 

zaměstnanců (více než 100). Každý den je 

ředitel tak říkajíc „jednou nohou v krimi-

nále“, za všechny chyby může právě on! 

A jak už to v životě chodí, mnohdy několi-

kaleté snažení a úspěchy smaže malá chy-

ba, neúspěch, průšvih. Číhají na každém 

kroku!

Ředitel školy má ovšem nesrovnatelně více 

informací, jejich tok je dnes díky moder-

ním technologiím rychlejší. Výhodou 

může být předchozí manažerské studium 

a neustálé vzdělávání. Ale pořád to bude 

převážně jen teorie a každý můj nástupce 

pozná, jak zelený a velmi košatý je strom 

praxe a jak je mnohdy nutné vystoupat 

i na velice slabou větvičku, aby dosáhl na 

kýžený plod. Přesto bude přece jen nějaký 

čas trvat, než mu rukama a hlavou pro-

jdou všechny rozmanité situace a problé-

my, které bude muset rozhodnout. Přeji 

mu, aby stresových situací řešil zejména 

v počátku co nejméně. Přeji mu, aby stej-

ně rychle jako bude vzpomínán v případě 

neúspěchu či pochybení, vědělo se o jeho 

podílu i v situacích opačných. Protože za 

neúspěchy je viděn vždy především on, za 

úspěchy mohou zpravidla jiní.

Konec dobrý, všechno dobré!
Společnou usilovnou a odpovědnou pra-

cí pedagogických pracovníků, provoz-

ních zaměstnanců a vedení škola dosáhla 

významného postavení nejen ve městě. 

Její jméno je známé v regionálním i národ-

ním měřítku především svou úspěšnou 

účastí při řešení rozmanitých projektů, 

v soutěžích naukových, uměleckých i 

sportovních. Je známa také jako akre-

ditované zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, jako aktivní 

člen sítě Tvořivých škol. Ví se o ní jako o 

úspěšném účastníku grantových řízení na 

úrovni města, kraje, republiky i na úrovni 

mezinárodní. Ale o tom si přečtete jinde.

Prostřednictvím Centra školského mana-

gementu Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze se víc než 10 let podílím 

jako lektor a tutor na přípravě budoucích 

i současných ředitelů škol a jejich zástup-

ců. Úspěšná realizace evropských gran-

tů mne přivedla i do týmu hodnotitelů 

projektů, které předkládají školy všech 

stupňů Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy do výběrových řízení na 

celostátní úrovni. I touto činností se škola 

dostávala do širšího povědomí.

Nebylo však lehké obstát. Školství prochá-

zelo v uplynulých dvaceti letech neustá-

lými změnami. Po změně společenských 

poměrů se zdálo, že vše bude jinak – lépe 

a hlavně rychle. Osvobodilo se z pout ide-

ologického řízení, slibovalo se nám řízení 

odvětvové. Vypadalo to slibně, pár let to 

fungovalo. Jenže!?

O peníze jde až v první řadě!
Prosadilo se krajské státoprávní uspo-

řádání a školství se vrátilo „pod křídla“ 

samosprávy s tím, že školám spolu s práv-

ní subjektivitou zůstane velká míra samo-

statnosti s patřičnou mírou odpovědnos-

ti, ale i pravomocí. Odpovědnosti s časem 

přibývalo, pravomocí rok od roku ubývá. 

Volnější ruce ředitel má pouze v oblasti 

školního vzdělávacího programu a jeho 

personálního zajištění. K jeho realizaci a 

motivaci zaměstnanců však nemá dosta-

tečné fi nanční prostředky. 

Podobně je tomu i v provozních prostřed-

cích. Příspěvek na provoz kryje převáž-

ně nutné výdaje na zajištění základních 

podmínek. A tak ideály, plány a vize stále 

čekají v šuplících na „lepší časy“. Zůsta-

nou i v mém stole.

Oč je peněz méně, o to více je musíte 

v nejrůznějších tabulkách a přehledech 

vykazovat, kontrolovat jejich vynakládá-

ní. Úřadů, které mají právo školu kontro-

lovat jen po fi nanční stránce, jsem svého 

času napočítal nejméně devět. Mnohdy se 

jejich agendy sice dublují, ale s tím ředi-

tel nic nenadělá. K tomu sepisuje zprávy, 

hlášení a analýzy, které málokdy někdo 

čte a bere v úvahu. A administrativa, co já 

pamatuji, roste a roste.

Jako nenapravitelný optimista však stále 

doufám, že se situace změní, jinak se ředi-

telé stanou pouhými vykonavateli příka-

zů a nařízení. Pak by všechny vize byly 

zbytečné. 

Konec dobrý, všechno dobré!
Každopádně jsem rád, že se mi daři-

lo realizovat svoji vizi moderní školy, že 

každým rokem se v naší škole něco nové-

ho dělo, že jsem s úsměvem a v pohodě 

vycházel s většinou svých spolupracovní-

ků – s členy vedení ZŠ, s vedoucími učitel-

kami MŠ, s učiteli a učitelkami základní 

školy i mateřských škol, vychovatelkami, 

s ekonomickým i provozním personálem, 

s pracovnicemi školní jídelny. Těší mne, 

že jsme pochopení našli i u rodičovské 

veřejnosti, že jsme se rádi setkávali na 

mnoha akcích pořádaných školou, že jsme 

dovedli problémy řešit s taktem a vzájem-

nou úctou (na pár výjimek zapomeňme), 

že zájem o naši školu neutuchal.

Děkuji proto z celého srdce všem – spo-
lupracovníkům, rodičům i žákům, kte-
ří jakýmkoliv způsobem přiložili ruku 
k pomoci při mé snaze vytvářet přívěti-
vou školu, která bude opravdovým a pev-
ným základem pro celoživotní vzdělává-
ní jejích absolventů a pro jejich úspěšný 
a spokojený život. 

Přeji proto naší škole, aby měla dost sil 
k pokračování v nastoupené cestě, přeji 
příštímu svému nástupci a všem pracov-
níkům, aby se dařilo udržet její dobré 
jméno i do budoucna. A práce v naší ško-
le ať všem přináší radost a uspokojení, 
jaké jsem v převážné míře prožíval já! 

Ú v o d n í  s l o v o  p a n a  ř e d i t e l e Ú v o d n í  s l o v o  p a n a  ř e d i t e l e

Perličky zaprášené časem:
• Jana Půlpytlová při laboratorní práci 

z přírodopisu: „Na lodyžce měříku jsem 

pozorovala nějaké černé puntíčky … .“ 

Pan učitel Koc: „Že by U.F.O.?“

• Paní učitelka Pašková v rodinné výchově: 

„Jak bys oblékl těhotnou ženu?“ 

Jarda Gütter: „Do svěrací kazajky.“

• Paní učitelka Bínová při přírodovědě: 

„Co má kachna mezi prsty na noze?“ 

Lenka Nygrýnová: „Plovací vesty.“

• Paní učitelka Pudíková při fyzice: „Cyklista 

jel rychlostí 25 km/h.“ 

Roman Devera: „A to jel autem?“

• Ve školní jídelně: „Dnes špagety po tos-

kánsku.“ Jan Lednický: „Chutná to pořád 

stejně, ale dá se procestovat celý svět.“

• Pan učitel Koc: „Vy jste dnes nějak v klidu. 

Nestalo se vám něco? Nejste nemocní? 

Aha … vždyť vyšlo nové Bravíčko!“

• Veronika Mošovská: „Proč je v tomhle 

slově malé písmeno?“ 

Paní učitelka Pašková: „To neřeš.“
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Obrázky z kalendáře 2008  Škola dříve a dnes

V UČEBNĚ FYZIKY – Dominik Vlček, VIII.B SPOLUŽAČKY – Kateřina Švingerová, VI.B

STŘEDOVĚKÁ ŠKOLA – Eva Trpáková, IX.C

VE ŠKOLE – Tereza Sagarová, VIII.B

LITERÁRNÍ OKÉNKO
William Shakespeare – Hamlet

Žít, nebo nežít – to je, oč tu běží:

zda je to ducha důstojnější snášet

střely a šípy rozkacené sudby,

či proti moři běd se chopit zbraně

a skoncovat je vzpourou. Zemřít – spát -

nic víc – a vědět, že tím spánkem skončí 

to srdcebolení, ta sterá strast,

jež patří k tělu, to by byla meta

žádoucí nade  všechno.  Zemřít – spát-

Spát! Snad i snít? Á, v tom je právě háček!

To, jaké sny by se nám mohly zdát

v tom spánku smrti, až se těla zbudem,

to, to nás zaráží. To je ten ohled,

jenž bídě s nouzí dává sto let žít.

Vždyť kdo by snášel bič a posměch doby,

sprostoty panstva, útlak samozvanců,

soužení lásky, nedobytnost práva,

svévoli úřadů a kopance,

jež od neschopných musí strpět schopný,

sám kdyby moh svůj propouštěcí list

si napsat třeba šídlem? Kdo by chroptě

se potil krví na galejích žití,

než jen, že strach z něčeho po smrti,

z těch krajů neobjevených, z nichž nikdo

se nevrací, nám ochromuje vůli

a dává snášet raděj zla, jež známe,

než prchnout k jiným, o nichž není zpráv?

Tak svědomí z nás ze všech dělá baby,

 tak pomyšlením v nedokrevnou šeď

ruměná svěžest odhodlání chřadne

a podniky, jež mají spár a spád,

se pro ten ohled vychylují z dráhy

a tratí jméno skutku. Ale tiše!

Spanilá Ofelie! Vzpomeň, dívko,

v svých modlitbách mých hříchů všech.

Být, či nebýt? Nad touto hamletovskou otázkou se zamýš-

leli chlapci a dívky z 8.B. A zde je několik důvodů, proč tu 

být ,… anebo nebýt?

Můj důvod pro to být na světě je má rodina. Všechny je mám 

moc ráda. Mamku, taťku a bratra. Na těch mi moc záleží, a 

proto chci být. I pro kamarády. Třeba i proto, že mám hezký 

život, i když někdy moc ne. 

A to je také důvod, proč nebýt. Mám ve svém životě hodně 

bolestí, hádek a špatných pocitů, že jsem přebytečná. Když 

se s někým pohádám, je mi smutno a mrzí mě to, že už se se 

mnou třeba nechce bavit. Nebýt je myšlenka, která napadne 

asi každého člověka, hlavně když je úplně na dně.  Sáhnout 

si na život, to bych ale nikdy nedokázala! Nemám ráda krev a 

brát prášky mě také nebaví:)

Takže si raději počkám na paní s kosou! Radši...

Být – či nebýt, to je otázka, kterou se jistě zabývalo mnoho 

lidí. Nebýt… existuje jistě mnoho důvodů, proč nežít.  Život 

není spravedlivý, k jedné šťastné chvilce patří dvě smutné. 

Obtíže, jež musí člověk snášet v životě, osudové zkoušky, 

které ho čekají… Opravdu, je toho hodně.

Žít… ano, samozřejmě pro radost ze života, přátel, rodiny 

a ostatních věcí cenných na životě. Teď jistě žít. Jestli nechce 

někdo žít, je to jeho volba, jestli je mu bližší smrt než život. 

Já volím život.

Důvodů zůstat na světě je mnoho. Nejhlavnějším důvodem 

je rodina. Důležití jsou také kamarádi. Bez nich… 

no nevím, co bych dělala…

Když jsem jednou přemýšlela, jak by to tady vypadalo, kdy-

bych tady nebyla… nedokážu si to představit. Nikdy mě 

nenapadlo, že bych se zabila, a i kdyby mě to napadlo, určitě 

mě donutí tady zůstat strach ze smrti. Když smrt neznám, 

tak se jí bojím, to je jasné.

Takže můj závěr je být !

Na světě mám důvod žít kvůli své rodině, hlavně mamce, 

kterou mám moc ráda. A za nic na světě bych ji nevyměnila! 

Dalším důvodem žít je něco v životě dokázat, třeba se zapsat 

do dějin:) Za své kamarády jsem moc ráda a vážím si jich. 

Jsem moc vděčná, že tady můžu na tomto světě být.

Proč tu nebýt? Tak tady tu otázku si říkám, když se 

s někým pohádám a  nebo někomu ublížím. Toho nejvíce 

lituji! Ale nejvíce si toto říkám, když mi někdo umře 

z hodně blízkých nebo z rodiny! A jsem na dně…

Ale hrozně si vážím svého života!!!

Být na světě… pro to je mnoho důvodů, například moje 

rodina, příbuzní i přátelé. Rodina je pro mě vším, asi jako  

pro  každého. Nikdy bych nechtěla  svoji rodinu  opustit, 

i když se to už stalo. Když  jsem byla malá, rodiče se mi 

rozvedli. V té době  jsem si to vůbec neuvědomovala, 

ale teď už ano. Přátelé jsou potřební v každé situaci. Aby se 

vás zastali  nebo aby vám  pomohli v každé  situaci.
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1 .  k a p i t o l a

Naše
škola
Ze školní kroniky

Fotogalerie školy

Naše mateřské školy

Školní jídelna

Rozhovor s naším školníkem

Získané granty

LITERÁRNÍ OKÉNKO
V této  třídě jsem vděčná  mnoha lidem za to, co pro mě 

udělali. Hlavně Simča, jak se mě ujala  na začátku  6.třídy a 

pomohla mi aspoň částečně do kolektivu a zastávala se mě. 

A taky Andy, které jsem vděčná za to, jak  se mě zastávala!!! 

Pro rodinu a přátele + příbuzné jsem  schopna udělat cokoliv. 

Svoji mamku bych  nikdy nevyměnila, i když mi občas leze na 

nervy. Mamce můžu  říct vše .Chová se ke mně jako kamarád-

ka a někdy jako přísná mamča! Pro tyto lidi bych udělala vše.

Nebýt… Asi jako každý bych si vybrala být. Jednoho dne 

to však přijde. Když někdo umře  a odejde z našeho světa, to 

přijdou na řadu slzy a trápení. Pak si každý teprve uvědomí, 

jak toho člověka měl rád. Někdy se mi začne  promítat, co jsme 

prožili atd. Nikdo by asi nechtěl nikdy umřít.

Nikdo by si neměl vzít život! Nedokázala bych si odpus-

tit to, že někdo umře mojí vinou.  

Být, či nebýt? Tuto otázka si moc nekladu a nevím, co mám 

napsat, ale každý určitě si v  nějaké špatné situaci klade tuto 

otázku a já taky. Někdy bych rád nebyl, ale opravdu jenom v 

těch nejhorších situacích, rychle mě to přejde a je to dobrý. 

Například když dostanu špatnou známku, tak se vůbec 

netěším domů, ale ne kvůli tomu, že dostanu, ale kvůli tomu, 

že se budu muset učit, a to je děsná otrava. Když se rozejdu s 

holkou… tak to je další důvod, proč nebýt. To taky za chvíli 

přejde a už je život zase v normálních kolejích.

K tomu, abych byl v poho, pomáhá rodina, která mě vždycky 

podpoří. Také mě drží kamarádi, kterým se můžu vypovídat, 

když mě něco trápí, a oni pomáhají, že to nerozkecají a  

poznají, že je to opravdu citlivý. Takhle se můžu vypovídat 

skoro jenom holkám, protože ty jsou citlivý, zato kluci jsou 

v tomto jiný , dělaj si z toho legraci a toto neodliší. Dál mi 

strašně pomáhá fotbal, který mě baví a dokážu si tam vybít 

svoji negativní energii za celý týden… a jsem nastartovaný 

na ten další. Fotbal mi asi pomáhá nejvíc, taky podle toho, v 

jakých situacích.

Bez těchto a dalších věcí by se mi špatně žilo. Teď se mi žije 

rozhodně výborně a zvítězila u mě možnost Být.

Život je plný veselých i smutných pocitů, slz, radostí a smut-

ku. Život si máme užívat a plnit si svá přání. Máme tu žít pro 

rodinu, pro vzdělání, pro svou budoucnost, pro své budoucí 

děti, vnoučata i možná pravnoučata. Jestli chci tady na tom 

světě plném techniky být, či nebýt?

Kdybych tady nebyla, určitě by to zamrzelo moje rodiče, 

prarodiče, bratra, přátele, na kterých mi tolik záleží. Ale urči-

tě mě tato myšlenka snad jednou i vícekrát napadla. Myslím, 

že mě to napadlo, když mi někdo ublížil a mě to zamrzelo. 

Lidé si nemají ubližovat navzájem. Mají si pomáhat a radit 

si. Hodně lidí se bojí smrti a nedokázali by si vzít svůj vlastní 

život. Já také.
Tyláček č.61, prosinec 2006

Vítej v Ráji

Někdy si představuji vysokou 

skálu poblíž moře. Všude je ticho 

a jsou slyšet jen zvuky vln a ptáci, 

létající nad hladinou. Klid a velká 

radost… 

Teplo, jen vítr hladí písčitou pláž. 

Žádný stres.

Tato představa dala vzniknout 

písni, kterou hrajeme s kapelou:

Stojím u vysoký skály,

vidím sny, co se mi zdály.

Modrá obloha se mi zdála,

jsem ovšem jen jeden z mála.

Stojím na vysoký skále,

vidím teď ještě mnohem dále.

Ten krásný pocit klidu,

k tomu na tisíce slibů.

Ponoř se do toho světa,

stačí jen kratičká věta.

Už tě nic nebude trápit,

nesmíš se ke zlu ale vrátit.

Ref. Vítej v Ráji,

lidé už tu lásku znají.

Vítej v Ráji,

 žádná zlost a nenávist.

Žádná zlost a nenávist.

Okolo lidé plní lásky,

zářivý úsměv zlatovlásky.

Moře zpívá svoji tichou píseň,

nikdy už nezažiješ tíseň.

Ref. Vítej v Ráji …

Když jsem skládal tuto píseň, byl chlad-

ný únorový den, plno sněhu a zrovna 

jsem šel od svého kamaráda. Padla už 

tma. Opravdu depresivní, už jsem se 

těšil na jaro. 

A v té chvíli se mi v mé mysli začaly 

tvořit obrazy. Venku byla zima a já 

si představoval horké léto na moř-

ské pláži při západu slunce. Zalil mě 

pocit blaha, ale jen na okamžik. 

Jak jsem tak přemýšlel, začala 

mi v hlavě znít melodie. Krásná, 

uklidňující. 

Ve své fantazii jsem zůstal celou 

cestu. Doma jsem vzal kytaru a 

zahrál tu melodii, kterou jsem sly-

šel. Působila hluboce a měla silný 

náboj. Začal jsem skládat slova, šlo 

to samo. Jen jsem popsal ten obraz 

v mé mysli. Byl jsem spokojen.

Myslím, že fantazie je veliký dar.

Roman Kouba, 9.B 
 Práce postoupila do celostátní soutěže 

Komenský a my,
Tyláček č. 73, březen 2010
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Ze školní 
kroniky 

Není to tak dávno, kdy jsme slavili prv-

ní kulaté desáté výročí naší školy. Máme 

tu druhé, a jak vidno, škola nám pomalu 

dospěla. Ne vždy šlo vše hladce, ohlédne-

me–li se, uvidíme obrovský kus cesty, kte-

rou již ušla. 

3. září 1990 zahájila svou činnost nej-

mladší základní škola v Písku, jejímž 

„patronem“ se stal, po jednání na Minis-

terstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

v Praze v březnu 1994, velký český spi-

sovatel a dramatik Josef Kajetán Tyl. Už 

tehdy výběr jeho jména jakoby předzna-

menal, že škola svým tvořivým přístupem 

k výuce, laskavým humorem i náročností 

si chce zasloužit jméno tohoto významné-

ho literáta a jít v jeho stopách. Na návrh 

výběrové komise, složené z 9 zástupců 

učitelského Občanského fóra, byl ředi-

telem školy jmenován pan Mgr. Jaromír 

Hladký, který je ředitelem dodnes.

Stejně jako starostliví rodiče mají zájem 

a snahu, aby jejich potomek dobře pro-

spíval a rostl, tak i vedení školy společně 

s učitelským sborem se snažily o totéž. 

Pokud měla nová škola „růst“, musela 

překonávat od samého počátku řadu pře-

kážek. První z nejvážnějších byla - školu 

naplnit žáky. Začínalo se vyučovat s 374 

žáky v 17ti třídách 1. – 7. ročníku. Další 

problémy, stejně jako v našem každo-

denním životě, nenechaly na sebe dlou-

ho čekat. Bylo těžké přesvědčit rodiče, 

aby posílali své děti právě do této školy, 

když „za rohem“ stála jedna z tehdy pěti 

píseckých škol, navíc s rozšířenou výukou 

cizích jazyků. A tak se začalo přesvěd-

čovat tam, odkud bylo do školy v centru 

poměrně daleko – na Hradišti. Dokon-

ce byly zřízeny zvláštní spoje městské 

autobusové dopravy, aby se děti do nové 

školy dostaly včas. Ostatně přesvědčovat 

rodičovskou veřejnost, aby své děti posí-

lala do „naší“ školy, je aktuální a důležité 

i dnes, právě tak jako před dvaceti lety. 

Materiální zabezpečení a vybavení ško-

ly bylo před dvaceti lety logicky na jiné 

úrovni než dnes. Postupně se vytváře-

ly další nové prostory, protože neustálé 

přesvědčování veřejnosti v podobě pří-

větivého prostředí, pestré palety činností 

a opravdového zájmu učitelů o jejich děti 

začalo nést své ovoce – zájem chodit na 

„Tylovku“ se rychle zvyšoval. Ve školním 

roce 1998/1999 počet žáků kulminoval – 

to se již škola rozrostla na 31 tříd, v nichž 

se učilo 759 žáků. Logicky se tedy do 

dalších let počítalo se snižováním počtu 

žáků, nečekalo se však, až se počty žáčků 

nastupujících do prvního ročníku dras-

ticky sníží. Po zvážení všech pro a proti 

se základní škola od 1. ledna 2003 sloučila 

se čtyřmi mateřskými školami ( 5. MŠ na 

Fügnerově náměstí, 9. MŠ v Alšově uli-
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ci, Křesťanskou MŠ v Dobrovského ulici 

a 11. MŠ na Hradišti ), čímž si vytvoři-

la předpoklad optimálního počtu nově 

nastupujících prvňáčků, kteří usednou do 

lavic prvních tříd spolu s ostatními z tzv. 

nespádových oblastí školy, a tím potaž-

mo i optimálního naplnění tříd druhého 

stupně. V současné době usedá ve 28 tří-

dách do lavic 652 žáků. 

   

Nechme zavzpomínat tehdejší zástupky-

ni ředitele školy paní Janu Bicanovou.

 „Vzpomínám……

 Jak jsem 1.8.1990 poprvé přišla na Tylov-

ku coby zástupkyně ředitele školy, spatřila 

jedno velké staveniště a moje první myšlen-

ka byla, že za měsíc tahle škola nemůže být 

dokončena a otevřena.

 Jak jsme s panem ředitelem začali pra-

covat v kancelářích, které snad jako jediné 

byly téměř hotové. V této době se v hlavní 

budově již uklízelo a zedníci pracovali pře-

devším na pavilonech 1. stupně a jídelny, 

zdila se okna, dodělávaly se podlahy,….

 Jak jsem se šla představit do školní kuchy-

ně, kde paní kuchařky uklízely, zedníci 

zatím položili beton na podlahu jídelny a 

chodbu a já jsem zabloudila, protože jsem 

se nemohla vrátit stejnou cestou.

 Jak 13. srpna nastoupili do školy peda-

gogičtí pracovníci s prvními pomůckami     

(vědra, hadry, kartáče,…) a začali uklízet 

školu a do tříd, které již byly hotové, stěho-

vali spolu s brigádníky nábytek a připravo-

vali je na zahájení školního roku.

 Jak v neděli 2. září ve 20 hodin jsme 

douklidili poslední místnosti, za doprovodu 

houslí pana učitele Texlera jsme si v atriu 

u jídelny zazpívali a v pondělí 3. září ráno 

jsme slavnostně školu otevřeli. Tyto krušné 

začátky stmelily kolektiv pracovníků školy. 

Naším cílem bylo z nové školy udělat školu 

s dobrým jménem, kde se bude dobře žít a 

pracovat jak dětem, tak i všem pracovní-

kům školy a kam budou rádi a beze stra-

chu chodit i rodiče našich žáků. Myslím, že 

se nám to podařilo, protože již v září 1993 

jsme otvírali čtyři první třídy, o rok pozdě-

ji dokonce pět prvních tříd a rodiče v den 

zápisu stáli od rána frontu, aby se jejich děti 

dostaly do naší školy. 

N a š e  š k o l a
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 Jak se pro velký zájem z některých praco-

ven staly kmenové třídy a velké odpočinko-

vé kouty na chodbách se přestavěly na tři 

menší třídy.  

 Jak jsme se všichni radovali, když naši 

žáci začali sbírat první body v soutěžích a 

olympiádách a naše škola se postupně stala 

konkurencí ostatním píseckým školám.

 Jak jsme rozbíhali celou řadu projektů, 

z nichž mnohé pokračují, byť pod jiným 

názvem, dodnes.

 Jak nás v prosinci 1990 poprvé se sladkou 

nadílkou navštívil svatý Mikuláš s čertem 

(jinak pan učitel Texler s panem školní-

kem Grossmannem), později po nich štafetu 

převzali osmáci a deváťáci a v této tradici 

pokračují dodnes.

 Jak k 400. výročí J. A. Komenského jsme 

uspořádali první a bohužel poslední maš-

karní průvod městem, v čele s kočárem 

taženým párem koní, který vezl pana 

ředitele coby Komenského. Tak alespoň 

v každoročních karnevalech pokračuje 

školní družina a průvod prochází školou.

 Jak... mohla bych vzpomínat a vzpomí-

nat, a přesto bych mohla na něco nebo 

někoho zapomenout, protože akcí, soutěží, 

úspěchů bylo, je a věřím, že i v příštích 

letech bude spoustu.

 A nakonec – jak jsem se loučila se všemi, 

když jsem v prosinci 2000 odcházela do 

důchodu. (Pozn. V důchodu je paní Bica-

nová na „částečný úvazek“, neboť stále bdí 

nad žáky i námi učiteli, abychom četli a 

knihy do školní knihovny vraceli alespoň 

trochu včas ☺) 

Děkuji všem pracovníkům školy za bez-

vadnou spolupráci, přeji jim i naší škole 

hodně úspěchů, spoustu dobrých žáků, 

rozumných rodičů, prostě, aby se jim daři-

lo. Když ne lépe, tak alespoň tak, jako se 

dařilo nám. 

 Stále vzpomínám s úctou a láskou,
                     Jana Bicanová.“

 Velký pokrok nastal v oblasti výuky, kdy 

byl vytvořen před čtyřmi lety, v rámci 

nové školní koncepce, Školní vzděláva-

cí program START, jenž klade důraz na 

opravdové základy všestranného vzdělání 

odpovídajícího možnostem a schopnos-

tem dítěte tak, aby odcházelo do dalšího 

života vybaveno vědomostmi, dovednost-

mi a kompetencemi, které bude schopno 

a bez větších problémů uplatnit v životě. 

Člověka a občana, který dokáže nést za 

své jednání a chování odpovědnost a sou-

časně má zájem o vše, co se v jeho okolí, 

ve městě, vlasti, Evropě a na celém světě 

děje. 

Za dvacet let se ve škole vystřídala celá 

řada pedagogů i provozních zaměstnanců, 

bez nichž by vše tak hladce nešlo. Jejich 

znalosti, schopnosti a poctivá práce zvy-

šovaly a neustále zvyšují prestiž nejmladší 

písecké školy – „Tylovky“. A za to všechno 

jim patří velký a upřímný dík.

Pojďme a trochu zrekapitulujme uplynu-

lých dvacet let života školy, aneb jak pravil 

kdosi kdesi: „Statistika nuda je, má však 

cenné údaje“.

28. května 1990 se poprvé sešla pedago-

gická rada naší – budoucí školy. Slůvko 

budoucí je na místě správně. V květnu 

byla škola ještě staveništěm – v září se 

začalo učit v plném lesku.

1. září 1991 zahájila v budovách školy čin-

nost ještě další škola – písecká pobočka 

Školy managementu a služeb Praha. 

V březnu 1992 vyšlo první číslo dnešního 

školního časopisu „Tyláček“ s podtitu-

lem Občasník žáků, učitelů a rodičů ZŠ 

v Tylově ulici. Mimochodem pojmeno-

vání Tyláček vzešel, jako mnoho dalších 

nápadů, od samotných žáků, nakonec ho 

vybrala první redakční rada. V této době 

ještě na obálce chyběl znak školy – ten byl 

vybrán z mnoha dalších 21. ledna 1994. 

Navrhla jej tehdy žákyně 6.B Drahomíra 
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Peklová a neodmysli-

telnou součástí školy je 

dodnes. 

10. června 1992 probě-

hl první sportovní den 

školy s účastí nejen 

rodičovskou. Nešlo jen 

o sportovní výkony, ale vzájemně se 

poznat, seznámit se, a dokonce i zatan-

covat si.

10. března 1993 byly vysázeny stromky 

v areálu školy. Další akce nenechala na 

sebe dlouho čekat. 

V polovině března 1993 získali žáci 

diplom za účast v akci „Na vlastních 

nohou“. Tehdy žáci vyráběli vánoční 

přáníčka a odesílali je do Norska, aby 

tam byla prodána a výtěžek zde pomohl 

nemocným kamarádům – příspěvkem 

na koupi dvou sanitních vozů a přístro-

je na rozbor krve. V této lidskosti se 

pokračovalo i příští roky. Není podob-

na té, kterou již druhým rokem pořádá 

školní parlament sběrem víček od PET 

lahví??

21. – 29. dubna 1993 proběhla na škole 

první výstava výtvarných prací „Písec-

ká paleta“ za aktivní účasti význam-

ných a známých píseckých výtvarníků 

– Františka Doubka, Jany Marešové, 

Marcely Uhrové. Byla jí založena dlou-

holetá tradice. 

15. listopadu 1994 zavítala na naši školu 

delegace japonských středoškolských 

profesorů v rámci cesty do Curychu a 

odtud do San Francisca.

10. května 1995 se uskutečnila v Diva-

dle Fráni Šrámka poprvé „Akademie“, 

jež byla dárkem žáků všem maminkám 

k jejich svátku. Další milá záležitost, 

která pokračuje i dnes……  

23. června 1995 proběhla první „Zahrad-

ní slavnost“. Nešlo o žádnou divadelní 

hru, nýbrž byla to příležitost sejít se, 

popovídat si i zasoutěžit. Na tuto „Slav-

nost“ později navázaly absolventské 

plesy žáků devátých ročníků.

12. února 1996 převzala patronát nad 

zdárným průběhem masopustního kar-

nevalu, plného hudby, veselí a dobrot, 

školní družina. Děti z prvního stupně 

se dodnes proměňují v tento čas v nej-

roztodivnější bytosti. 

6. května 1996 zavítala na naši školu 

v doprovodu člena prezidentské kancelá-

ře (píseckého rodáka) pana Pavla Nová-

ka, paní Jaroslavy Spěváčkové z plzeň-

ské pobočky a svého manžela paní Bela 

Gran Jensenová, prezidentka hnutí „Na 

vlastních nohou“. Beseda, která byla při 

této příležitosti uspořádána, se zabývala 

nejen obecnými projekty pomoci dětí 

dětem, ale i další aktivní účastí žáků ZŠ 

J.K.Tyla v tomto projektu.

aula ve třídě

N a š e  š k o l a
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V červnu 1996 vybraní žáci jeli na první 

týdenní jazykový kurz v přírodě a jezdí 

i dnes, jen poměr němčinářů a anglič-

tinářů se obrátil ve prospěch angličti-

nářů. 

K 1. září 1996 byla zřízena Rada školy. 

Ve dnech 23. – 27. září 1996 se uskuteč-

nila návštěva skupiny dánských žáků a 

učitelů z města Grasten. Naši žáci jim 

návštěvu oplatili v květnu následujícího 

roku.  

18. října 1996 navštívil Písek pan prezi-

dent Václav Havel. Ani na této akci náš 

redakční štáb nechyběl.

Začátkem prázdnin 1997 školní družina 

připravila pro žáčky 1. až 3. tříd rekre-

ační pobyt u maďarského jezera Bala-

ton, v čemž pokračovala ještě několik 

dalších let.

Další pěkná tradice se zrodila počátkem 

prosince roku 1997 – žáci si mohli 

zakoupit a darovat pod stromeček prv-

ní školní kalendář, vzniklý výhradně 

dětskou rukou. Radost svým blízkým 

mohou touto cestou dělat dodnes.

24. února 1998 vznikly unikátní foto-

grafi e našeho foto – video kroužku 

z přivítání písecké rodačky a olympijské 

vítězky v běhu na lyžích v Naganu 1998 

– Kateřiny Neumannové na písecké 

radnici.

Pravidelně se jméno ZŠ J. K. Tyla zača-

lo objevovat a něco znamenat v házené 

dívek. V červnu 1998 zvítězily dívky ve 

fi nále 27. ročníku házenkářské soutěže 

základních škol „Novinářský kalamář“ 

v kat. 6.–7 roč. v Praze. Se stejnou pra-

videlností se na předních místech obje-

vovala jména našich nadějných basket-

balistů Sršňů. Tuto vysoko nastavenou 

laťku úspěšnosti si drží dodnes.

Počátkem školního roku 1998/1999 se 

s velkým zájmem žáků a rodičů setka-

lo zřízení nové pobočky hudební školy 

Yamaha na naší škole. A tak se lze cítit 

více než dobře ve společnosti stejných 

hudebních škol Yamaha v Německu, 

Švýcarsku a Rakousku.

27. února – 3. března 1999 se 9 žáků mělo 

možnost seznámit se životem a památ-

kami ve staré dobré Anglii. Jak lépe si 

lze prohloubit jazykové schopnosti? 

1. září 1999 žáci 9. ročníků, jako potom 

každý rok, předali pomyslnou štafetu 

prvňáčkům spolu s drobným dárkem. 

Od vánočních prázdnin 1999 začaly 

měnit podobu naše šatny. Po výběro-

vém řízení vyhrály šatní skříňky fi rmy 

Hikor Písek a žáci si mohli začít připa-

dat jako v amerických školních seriá-

lech. ☺ Ve druhé místnosti, která po 

instalaci skříněk zůstala, byla zřízena 

školní družina. 

V červnu 2000 vyšlo slavnostní číslo časo-

pisu Tyláček, kde byla, na základě vzpo-

mínek, přiblížena doba 10ti let od vzni-

dílny konferenenční místnost
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ku nejmladší písecké školy – „Tylovky“. 

O pár dnů dříve přišel z Ministerstva 

školství a mládeže dopis, jehož obsah 

potěšil snad všechny. Časopis Tyláček 

získal čestné uznání v celostátní soutěži 

„Náš svět“.

Další výměnný pobyt na sebe nenechal 

dlouho čekat. Již podruhé mohli naši 

žáci navštívit 6. – 10. února 2001 Lon-

dýn a starou dobrou Anglii. 

Školní rok započal další, pro žáky oboha-

cující tradici mezinárodního projektu 

Sokrates – Comenius s názvem LIDÉ 

A TRADICE. Úžasné téma, díky němuž 

jsme měli možnost navzájem poznávat 

tradice v Dánsku, Řecku, ale i ty naše.

V dalším desetiletí existence naší školy 

vedle basketu a házené se jako houby po 

dešti začali objevovat naši nadějní plavci 

(Ondra Duchač a Lukáš Kuřátko), taneč-

níci ( Gábina Chmelíková), hokejisté 

(Pavel Michalec), stolní tenisté (Martin 

Hach), zpěváci (Bára Smejkalová, Lukáš 

Řeřábek), triatlonisté (Katka Janíková), 

karatisté (Pavel Šíma), fyzici (Aleš Efen-

berk), literáti (Vlasta Pavlovčíková) a 

mnozí, mnozí další, jimž se za případné 

nezveřejnění předem omlouvám.

8.–15. září 2001 se uskutečnil další výměn-

ný pobyt našich žáků. Tentokrát do země 

malé mořské víly a Hanse Christiana 

Andersena do Dánska, již v duchu mezi-

národního projektu Comenius.  

V dubnu 2001 byli poprvé svoláni do 

školní knihovny zástupci každé třídy 

od pátého ročníku na slavnostní zase-

dání školního parlamentu. Klobouk 

dolů před pí. uč. Pobříslovou a její neu-

tuchající energií, se kterou vymýšlí spo-

lu s „parlamentem“ nové a nové akce 

dodnes!

Všechny nás vyděsila a ovlivnila srp-

nová povodeň 2002, která se přehna-

la i Pískem a nenechala jistě nikoho 

lhostejným. Naše škola byla útočištěm 

evakuovaných lidí. Již pátým rokem 

jsme  zorganizovali Stonožkový týden, 

kdy se jeho členové rozhodli pomo-

ci jihočeským „stonožkovým“ školám 

postižených povodněmi.

Po deseti letech trvání školy se celá řada 

akcí ustálila a stala se tradicí, což je 

báječné. Například zimní sportovní 

den, vánoční koncert, akademie ke 

Dni matek, jazykové či lyžařské kurzy, 

sportovní utkání, olympiády z předmě-

tů, srovnávací testy Scio či přijímačky 

„nanečisto“, atd. To jen tak pro pořádek 

a pro ty, kteří by si snad mohli myslet, 

že se třeba v aktivitách „polevilo“.  

5. prosince 2002 byli pozváni na píseckou 

radnici nejlepší autoři literární soutěže 

„Legenda o Písku“. Mohli jsme být hrdi 

– našich zástupců bylo 15!

Těsně před Vánocemi odcestovali společ-

ně žáci hudební školy Yamaha a pěvec-

počítačová učebna školní zahrada

N a š e  š k o l a
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kého sboru naší školy do Walesu. Za 

koledy, vánoční písně i drobné dárky byli 

žáci odměněni obrovským potleskem a 

výtěžek akce odváželi zpět do ČR jako 

dar pro Písečáky postižené povodní.

2003 i v tomto roce pokračuje projekt 

Comenius za účasti zemí ČR (naší 

školy), Polska, Itálie a Dánska na téma 

LIDÉ A TRADICE.

A výměnné pobyty nenechaly na sebe 

dlouho čekat – koncem září 2003 

odjížděli žáci naší školy, ale i ZŠ 

E. Beneše a Gymnázia směr Cittadella 

v Itálii a v polovině října 2003 jsme se 

mohli seznámit s italskými školáky.

16. prosince 2003 byla v sále Senátu ČR 

předána ocenění nejlepším školním 

časopisům pod patronátem Nadační-

ho fondu Josefa Luxe. Časopis Tyláček 

získal úžasné 3. místo z 51 přihlášených 

časopisů ZŠ. Gratulujeme a přejeme 

další senzační umístění a hlavně…chuť 

do další práce!

Od února 2004 byla na naší škole zřízena 

nová služba pro žáky a rodiče – Karié-

rové poradenství, aby pomohlo žákům 

při volbě jejich budoucího povolání, 

zvážit jejich možnosti i doplnit potřeb-

né informace o budoucí škole.

Září 2004 a další výměnný pobyt našich 

žáků – tentokrát do dánského Koldingu. 

11. října 2004 – Hurá!!! Opět náš školní 

časopis zabodoval – získal 3. místo mezi 

školními časopisy základních škol ČR 

pod záštitou Nadačního fondu Josefa 

Luxe.

Začátkem ledna 2005 získali čtyři žáci 

9.C první cenu přímo z rukou minis-

tryně školství za historický dokument, 

který se zabýval problematikou holo-

caustu. Třeba jejich nadšení i obětování 

volného času bude inspirací pro další 

žáky v jakémkoli oboru. ☺ 

Novinkou pro tento rok bylo konání 

1. plesu absolventů 9. ročníků v červ-

nu 2005. Rodiče i žáci byli spokojeni, 

a tak jako v pohádce – když vše dobře 

dopadlo, žili spokojeně až dodnes – i ples 

žije dodnes.

1. září 2005 začal nový školní rok. No, 

žádná novinka…, ale jeho zahájení se 

tontokrát zúčastnil prezident ČR pan 

Václav Klaus a hejtman Jihočeského 

kraje Jan Zahradník. 

V září 2005 byla poskytnuta dotace z ESF 

a státního rozpočtu ČR na projekt Tvor-

ba školního vzdělávacího programu.

V listopadu 2005 začala přístavba a 

rekontrukce školní jídelny. Slavnostní 

otevření proběhlo 3. listopadu 2006. 

V roce 2006 byl zahájen tříletý 2. projekt 

Sokrates Comenius za účasti škol ze 

Slovenska, Španělska, Holandska, naší 

školy a pozorovatelem bylo Turecko. 

Tématem: IDEÁLNÍ ŠKOLNÍ ŘÁDY 

V IDEÁLNÍ EVROPSKÉ ŠKOLE .

jídelna hřiště

N a š e  š k o l a

V září 2007 se žákyně sedmých tříd 

zúčastnily Zemské výstavy Bavorsko 

– Čechy 2007 v bavorském Zwieselu v 

rámci projektu „Bavorsko – česká žíža-

la“ – symbol spolupráce, která nezná 

hranic. Škoda, že myšlenka projektu 

skončila s výstavou. Možná příště. 

2. října 2007 se v Divadle Pod čarou 

konala premiéra muzikálu „ O kočičím 

zpívání“. U diváků sklidil náš drama-

tický kroužek obrovský úspěch. 

Únor 2008 - Díky akci školního parlamen-

tu – sběru PET víček – získal postižený 

chlapec Jiří v Domově Petra v Mačko-

vě invalidní vozík, který mu usnadní a 

zpříjemní život. A jak by parafrázoval 

klasik ve starém českém fi lmu „Cesta 

do hlubin študákovy duše“ – i součas-

ní žáci mají nejen duši, ale hlavně také 

srdce. Tak ať ho používáme často! Třeba 

jako v případě šití panenek žákyněmi 

9. ročníků v praktických činnostech, 

jejichž prodejem se pro Afghánistán 

získávají peníze na transplantaci oční 

rohovky.

Od září 2008 se s přispěním EU začala 

měnit podoba starých hřišť před školou. 

Během podzimu se z nich stávala hřiště 

velmi moderní, s mnoha „vychytávka-

mi“, i dětská hřiště s průlezkami, hou-

pačkami a skluzavkou. Slavnostní ote-

vření vzhledem k počasí a roční době 

bylo přesunuto na jaro 2009. 

24. dubna 2009 byla slavnostně otevřena 

nová hřiště, jak jinak – než sportovně. 

Nezapomnělo se ani na zábavný dopro-

vodný program a na závěr – čokoládový 

raut.

20. března 2009 proběhl v rámci environ-

mentální výchovy projektový den, již 

šestý v pořadí, nazvaný „Zelená škola“. 

Žáci měli možnost výtvarně vyjádřit 

svou představu o budoucí podobě školy, 

školního areálu. Že skutečně nezůstalo 

u formalit, to se žáci i veřejnost mohou 

přesvědčovat od následujícího roku, 

kdy se rozbíhá projekt „Školní přírodní 

zahrada“. Snad budou žáci při realizaci 

ochotně pomáhat.

V dubnu 2009 se uskutečnil na závěr 

tříletého projektu Comenius týdenní 

výměnný pobyt španělských a našich 

žáků. Další prima možnost jak se zdo-

konalit v angličtině a poznat „jiný kraj 

a jiný mrav“.

V březnu 2010 získali naši dva žáci úžas-

né 1. a 4. místo v mezinárodní soutěži 

na počítačích „Pod modrou oblohou“. 

Doba i technika se mění, ale radost 

z úspěchu je táž. ☺ 

25. června 2010 skončil, k radosti všech 

žáků, školní rok dříve. Důvodem neby-

la nechuť učitelů dál „učit“, ale příprava 

kabinetů a tříd na výměnu oken části 

této velké školy. 

Zápis do 1. třídy

N a š e  š k o l a

Perličky zaprášené časem:
• Paní učitelka Nováková při chemii: 

„Podívejte se, jak je Michal vzteklej. Ale já 

opravdu nedokážu vykouzlit ze čtyř pětek 

čtyřku. Nejsem Copperfi eld.“

• Pan učitel Koc: „Čím začíná dýchací ústrojí 

králíka?“ 

Radka Němcová: „Čumákem?“
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Písnička pana ředitele
naší škole

Pokrok v Písku 

(hudba Jaroslav Uhlíř, 

text Jaromír Hladký)

Jednoho letního večera

v radnici za svitu svící

sešli se konšelé za šera,

měli si prý tohle říci:

V Čechách už se leckde svítí,

pokrok nelze zastavit,

zeptejme se u Křižíka,

jak i u nás rozsvítit.

Zprvu jen osm lamp svítilo

pod proudem z blízkého mlýna.

Měšťanům svítit se zachtělo

každému téměř do klína.

Musíme hned rozšířiti 

elektrárnu V Podskalí,

ze tří dynam více proudu

pak vzápětí získali.

||:Tak v onen slavný den

v Písku byl rozsvícen 

řady lamp oblouk.:||

||: Tento krok, tento krok

byl opravdový pokrok.:||

A zase jednoho večera

k radnici opět se vzhlíží,

sešli se, aby vyřešili,

co jejich mysl tak tíží.

Uplynulo téměř sto let,

na mě-en-vé radí se,

rok od roku malých dětí

stále více rodí se.

Školu je potřeba postavit,

moderní a trochu větší,

Alšovku by měla nahradit,

na to každý rád přisvědčí.

Přesto se to táhlo roky

pořád na ni nebylo,

ale přece jednoho dne

na kámen se zvonilo.

Byl to ten slavný den,

kdy Písek uslyšel

tu jasnou zprávu.

Za pár let budem tu 

školu mít v nádherném, 

moderním hávu.

||: Tento krok, tento krok

znamenal další pokrok.:||

 

Jednoho letního večera

v zahradách uprostřed Písku

nová se školička zaskvěla

v příjemném zeleném tričku.

Nevěřili mnozí radní, 

že se v ten den otevře,

mnozí si tu pěkně mákli,

chladili si puchýře.

||: Přišel ten krásný den,

kdy byl všem otevřen 

od Tylovky vchod.:||

||: Tento krok, tento krok

znamenal další pokrok.:||

A nyní kdo tu všechno byl?

Školského odboru vedoucí

po boku starostce nesoucí 

nůžky na přestřižení stuhy

a vůbec ne jako druhý

okresní školní inspektor

a celý učitelský sbor 

s rukama ještě mokrýma

a s ním početná skupina –

architekt, mistři, stavbaři

s milým usměvem na tváři,

zástupci písecké posádky

nepřišli pouze na hrátky

(ti celou školu nastěhovali)

chyběly krojované družiny,

neb mezitím oponou trhly dějiny.

 

Od těch dob dvacet let vzdělává

své žáky - malé i větší,

je o krok dva vždycky kupředu

poctivou prací mravenčí.

Žáci pilní jako včelky,

vedení i kantoři

neusínaj´ na vavřínech,

jen tak se dílo daří.

||: Každý je krásný den, 

kdy nám je otevřen 

od Tylovky vchod :||

Na svoji školičku 

budem rádi vzpomínat

pro život si od ní 

mohl každý mnoho brát.

Slova složil ze srdce vřelého

Mgr. Bc. Jaromír Hladký,

ředitel školy ☺

N a š e  š k o l a N a š e  š k o l a

Laura Brabcová VIII.C, 2007

z d r o j :  h t t p : // c i m r m a n u v - s u p l i k . w z . c z
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Pracovníci školy

Školou prošla od jejího založení celá řada 

pracovníků. Bohužel nebylo v našich si-

lách dohledat jména a všechny potřebné 

údaje u všech pracovníků.

Proto prosíme za shovívavost při pročítá-

ní následujících seznamů.

Tímto opět vyzýváme všechny, kteří by 

nám mohli pomoci chybějící údaje dopl-

nit, aby nás kontaktovali. Předem děku-

jeme.

Ředitel:

• Mgr. Bc. Jaromír Hladký  1990 – dosud

Zástupci ředitele:

• Mgr. Jana Bicanová  1990 – 2000

• Mgr. Václav Texler  1994 – 2002

• Mgr. Pavel Koc  2001 – dosud

• Mgr. Dagmar Klímová  2000 – 2008

• Mgr. Miluše Trpáková  2008 – dosud

Školní psycholog:

•  Mgr. Zuzana Maříková  2005 – dosud

   

Administrativní pracovnice:

• Alena Bohatá – THP, správa majetku 

a doplňková činnost – nyní

• Helena Čabrádková – personalistka 

a mzdová účetní - nyní

• Blanka Smíšková – THP

• Eva Drábková – personalistka a mzdová 

účetní 

• Viera Kováčová – THP

• Veronika Hodíková – personalistka 

a mzdová účetní

• Věra Kepková – THP

• Daniela Potměšilová – administrativní a 

spisový pracovník

• Dana Pravdová – THP, ekonomka 

– nyní

• Andrea Šmidmajerová – administrativ-

ní a spisový pracovník – nyní

Provozní pracovnice – uklízečky

• Jaroslava Brázdová

• Marie Floriánová

• Zdeňka Kinclová

• Věra Kofroňová

• Olga Konopová

• Květuše Koštová

• Jaroslava Kovárnová

• Anna Lopatová

• Eva Mužíková

• Helena Nová

• Miroslava Nováková

• Šárka Očásková

• Zdeňka Podešvová

• Dana Příhodová

• Jaroslava Řezáčová

• Jana Sojková

• Věra Stará 

• Marie Stehlíková

• Romana Stehlíková

• Květa Šubrtová 

• Libuše Ševčíková 

• Bohumila Šťastná

• Vlasta Vartecká

 

Kancelář ŠJ

• Věra Dvořáková, vedoucí ŠJ 1990 

– dosud

• Dana Kalinová

• Marie Maříková 

• Marcela Poláková

• Božena Smutná - nyní

• Vlasta Stuchlíková

• Zdeňka Svatošová

Kuchařky

• Eva Marková, hlavní kuchařka – nyní

• Dana Fojtíková 

• Miloslava Frolíková 

• Zdeňka Hadáčková 

N a š e  š k o l a

• Marie Houbová

• Dana Hrdá 

• Helena Koukolová 

• Ludmila Kadlecová 

• Jaroslava Kovárnová 

• Marcela Křižanová 

• Jaroslava Mrázová 

• Věra Němcová 

• Šárka Očásková 

• Marie Pokorná 

• Marie Procházková 

• Dana Šabatková 

• Martina Truhlářová 

• Alena Zechmeisterová 

Údržbáři:

• František Daňhel

• Stanislav Němeček

• Milan Pravda – nyní

• Petr Růžička

• František Řežábek 

• Karel Smola

• Ferdinand Vorobljev

Školník:

• Rostislav Grossmann 

• Václav Zíka

• Zdeněk Zoch – nyní

Příjmení Jméno Nástup Odchod Aprobace

Bicanová – Čechalová Lenka 2001 Dosud ČjL, Nj

Bicanová – Zachová Marcela 2004 Dosud I. stupeň, Aj

Bínová Zuzana 1990 Dosud I. stupeň, VV

Bláhová Alice 2008 Dosud I. stupeň, HV

Bláhová Romana 1999 2000 I. stupeň, TV

Boučková   Vanda 1990 1994 Nj

Brůžek   Ivan 2007 2008 F, PČ 

Brůžková Olga 1993 1998 ČjL, HV

Burgerová Šárka 2000 2001 Všeobec. učitelství

Cimbulková Markéta 2000 2002 Nj

Červenka Jiří 2003 2004 I. stupeň

Čuřín  David 2008 2008 F

Doležalová Ivana 2002 2003 ČjL, OV

Drahotová Dana 1990 Dosud I. stupeň, TV

Delphia Joanne 1992 1994 Aj

Drábek Luboš 1996 1997 Nj

Dušek Tomáš 1995 1997 F, PČ

Fišer František 1990 2003 M, TV

Gallasová Hana 1995 Dosud I. stupeň, TV

Grimmová Grit 1992 1993 Nj

Hájková Olga 2004 2005 M

Halamová Lenka 2000 2001 HV, Aj

Učitelé

N a š e  š k o l a
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Příjmení Jméno Nástup Odchod Aprobace

Hálová Helena 2009 Dosud I. stupeň, 

Hartvichová Magdaléna 1997, 2007 1998, 2008 I. stupeň, Nj

Hlavničková Monika 1994 Dosud TV, Př

Heinz Jiří 2006 2008 TV

Hladká Ludmila 2009 Dosud Aj, M

Horvatovičová Zuzana 2009 2010 Asistent pedag.

Hořejší Dagmar 1990 2002 I. stupeň, VV

Hovorková Dagmar 2002 Dosud Aj

Hovorková Marie 1993 1996 Náboženství

Huttarová Helena 1990 1994 I. stupeň

Janda Libor 2003 2006 TV, Z

Jarolímová Kateřina 2006 2007 Frj

Jiskrová Pavlína 2004 2005 I. stupeň

Jelínková – Hralová Eva 1991 Dosud I. stupeň, TV

Hladký Jaromír 1990 Dosud M, Z, Inf

Hladký ml. Jaromír 2009 Dosud Pedagog volného času

Hrdinová Blanka 1993 1994 Inf

Jiříková Elza 1993 1994 Nj

Janovský Miroslav 1995 Dosud M, Z, trenér 

Kačírková Marcela 1993 1995 ČjL, D

Kadlec Jan 1998 2003 M, PV, Inf

Kaifer Miroslav 2006 Dosud I.stupeň, HV

Karásek Leoš 1998 1999 I.stupeň, HV

Karásková Jitka 1994 1995 I. stupeň

Klímová Dagmar 1995 Dosud I. stupeň, Aj

Koc Pavel 1997 Dosud Aj, Př

Kocová Jarmila 2005 2006 Aj

Kohoutová Alice 1996 1997 Aj

Kolářová Milena 1990  2010 I. stupeň, Z

Kortusová Hana 1998 1999 Psaní na stroji

Kozelka Jiří 2005 Dosud M, F, Inf

Kožantová Jana 1993 Dosud I. stupeň, VV

Králová Dagmar 1992 Dosud Aj, Rj, OV

Král Josef 1994 1995 Nj

Kudrnová Jiřina 1990 2007 I. stupeň, HV

Krejčí Jaroslav 2004 2004 Inf.

Kulhavá Jitka 1992 1994 I. stupeň

Labounková 

– Nedomová

Drahomíra 1990 Dosud M; Inf,výchovný 

poradce

N a š e  š k o l a

Příjmení Jméno Nástup Odchod Aprobace

Laksarová Eva 1998 Dosud ČjL, OV

Lehnertová Renata 1999 Dosud I. stupeň, PČ

Lišková Markéta 2008 Dosud F, PČ

Lukášová Alena 1992 2003 Př, Inf.

Malík Milan 1997 1998 Inf.

Marková Marie 1995, 2001 1997, 2001 I. stupeň

Martenková Zuzana 2006 Dosud Aj, TV

Mašková Vladimíra 1993 1994 Aj, Rj, OV

Měchura   Pavel 1997 2003 Inf

Míková Dagmar 1993 1997 I. stupeň, TV

Mintuchová Jitka 1990 1991 I. stupeň, TV

Myslivcová Hana 2007 2008 F, PČ

Nebáznivá Jana 1998, 2002 1999, 2002 I. stupeň

Nováková – Lecjaksová Vladimíra 1993 Dosud M, Př, 

školní preventista

Nováková Ivana 1998 Dosud TV, Ch

Novotná Václava 1993 1995 M, Ch

Pašková – Bačáková Jana 1991 Dosud ČjL, OV

Pelikán Václav 1991 1993 D, ČjL

Pišingerová Marie 1990 2004 I. stupeň 

Pobříslo Jiří 2009 2010 Inf.

Pobříslová Martina 1998 Dosud ČjL, Fj

Počtová Radka 1998 1999 I. stupeň, TV

Pondělíková – Zuntová Yvona 1990 Dosud M, PŘ

Popelková Jitka 1990 Dosud I. stupeň, VV

Pospíchalová Karolína 2002 2003 I. stupeň, ČjL

Průchová Naďa 1996 1997 I. stupeň, Aj

Příhoda Václav 1993 1994 Inf.

Pudíková Ludmila 1993 2006 F

Putna Petr 1997 1998 Aj

Raabová Kateřina 1993 Dosud D, Nj

Rážová Veronika 2005 Dosud VV

Reinišová Pavlína 1999 Dosud Aj

Rybáková – Marešová Marcela 1991 2001 Nj, OV

Říhová Ivona 2001 2002 ČjL

Samcová Hana 1993 2002 I. stupeň

Samšuková Miloslava 1990 Dosud I. stupeň, VV

Sázavská Jana 2007 2009 I. stupeň, Aj

Sedláčková - Beranová Oldřiška 1997 Dosud Nj, M

N a š e  š k o l a
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Příjmení Jméno Nástup Odchod Aprobace

Slabová Olga 1993 1994 Nj

Sládková Eva 1998 Dosud ČjL, HV

Slámová Eliška 1994 1995 OV, Aj

Smejkalová Monika 1998 2004 I. stupeň

Smolíková Kateřina 1998 2000 Nj

Smržová Ivana 1990 Dosud I. stupeň, VV

Svoboda Erik 1992 1994 I. stupeň, TV

Šaldová Růžena 1990 2004 I. stupeň

Šindelářová Jana 2003 Dosud TV, Z

Šlemendová Libuše 1997 1999 Př, Z

Šrůtová Pavla 1990 Dosud ČjL, VV

Štěpánová Vladimíra 1992 1993 Tv, Z

Štulíková Marie 1991 2006 M, PČ

Švejcarová Iva 2006 Dosud Aj, Inf

Švinger Emil 1990 2008 HV, D, PČ

Tešková Lucie 2004 2005 M

Texler Václav 1990 2002 Ch, PČ, D; 

výchovný poradce

Trávníček Stanislav 2002 Dosud TV, Špj, VZ, 

výchov. poradce

Trmal Zbyněk 1996 1999 I. stupeň, TV

Trpáková Miluše 2005 Dosud I. stupeň, TV

Uhlíková Milada 1990 Dosud I. stupeň, VV

Vácová Renata 1999 Dosud M, Př

Včeličková Gabriela 2009 Dosud I.stupeň, 

Velíšek Václav 1993 1994 Inf.

Veselý František 1992 1993 F, M

Vlková Simona 1994 1996 Aj

Volf Jaroslav 1999 2001 ČjL, D

Votavová Jitka 1990 1998 ČjL, TV

Zíková Hana 1990 1998 ČjL, D

Zuntová Eva 1994 1995 Aj

Žlábková Veronika 1995 1997 Nj

Žlábková Václava 1996 1997 I. stupeň

Žofk ová Milena 2002 2002 ČjL

N a š e  š k o l a

Malí žáčci by byli bez svých paní vychovatelek mnohdy úplně ztracení…

Příjmení Jméno Nástup Odchod

Bečvářová Ilona 1990 1995

Černá - Novodvorská Marcela 1990 dosud

Frnková Irena 2006 2010

Gábová Danuše 1995 2008

Hladký Jaromír ml. 2009 dosud

Káplová Radka 1997 1998

Kudrličková – Vlnová Alena 1990, 1994 dosud

Lejčarová Marcela 1998 dosud

Moravcová Marta 1990 1995

Nebáznivá Jana 1994 1995

Novodvorská Lada 1990 1991

Novotná – Franců Pavlína 1995 dosud

Peroutková Milena 2008 2009

Pizingerová Marie 1990 1991

Podešvová – Snášelová Kateřina 2002 dosud

Pokorná Marie 1994, 1998 1997

Sádlová Soňa 1995 1996 

Soumarová Hana 1990 1995

Tesková Jana 1994 1995

Vlasatá Vlasta 1991 dosud

Zemanová Eva 1994 1995

Vychovatelky

N a š e  š k o l a

LITERÁRNÍ OKÉNKO

Na vesnici 

Pole, louky, lesy spící

hlásí se všem ve vesnici.

Vesnice je plná lidí,

práci tam však neošidí.

Prohánějí traktory,

kopou přitom brambory.

Fukary a kombajny,

stavějí se do lajny.

Ti, co mají kosu,

prohánějí rosu.

Kosa cinká o kamínky,

asi takhle: cinkylinky.

Jan Pokorný 3.C, 1999
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Žáci

A kdo vdechuje škole život? No přece… 

Žáci! 

Než se začnete „hledat“ ve své bývalé tří-

dě, věřte, že přepisování seznamů dělal 

„jenom člověk“ a mohlo dojít k nechtě-

nému přepisu Vašeho jména, či úřadoval 

šotek??? ☺
Všem se touto cestou předem skutečně 

omlouvám. 
Kateřina Raabová 

  

ABSOLVENTI ŠKOLY 

DO ROKU 2010

1990/1991
– nebyli absolventi

1991/1992
Třídní učitelka 8.A: Mgr. Pavla Šrůtová

Čánecký Jan, Hádek Stanislav, Kroupa 

Martin, Preuss Zdeněk, Riegl Jakub, 

Sádlo Karel, Smola Petr, Troják Roman, 

Vacek Jan, Vaněk Michal, Vlk Jaroslav, 

Zajíček Ondřej, Hejnová Kateřina, 

Kajtmanová Zuzana, Němečková Petra, 

Procházková Petra, Röhrichová Ema, 

Šubrtová Lenka, Volfová Marta 

Třídní učitel 8.B: Mgr. Emil Švinger

Adam Radek, Hřebíček Jan, Krejčíř Jan, 

Kubala Daniel, Letko Miroslav, Loubal 

Petr, Novák Petr, Papáček Martin, Souček 

Tomáš, Vaněk Martin, Vilím Jan, Zeman 

Eduard, Bláhová Olga, Maňhalová Jana, 

Matějčková Andrea, Melichová Šarlota, 

Peterková Marcela, Ranglová Kristina, 

Zobalová Petra, Mendelová Marie

1992/1993
Třídní učitelka 8.A: Mgr. Jitka Votavová

Hurtala Dušan, Klíma Vladimír, Kodým 

David, Loubal Roman, Poláček Ondřej, 

Roušal Zdeněk, Vlk Lukáš, Votruba 

Radek, Zacios Stanislav, Žižka David, 

Heřmanská Kateřina, Chmelíková 

Hana, Karvanová Marie, Komrsková 

Kateřina, Krulová Pavla, Máchová 

Ladislava, Matějčková Jana, Potměšilová 

Dana, Pužmanová Lucie, Tikalová Jana, 

Andělová Libuše 

Třídní učitelka 8.B: 

Mgr. Drahomíra Labounková  

Civoch Michal, Herink Jaroslav, 

Kasík Václav, Kašpar Radek, Maňhal 

Dušan, Mendel Milan, Müller Jaroslav, 

Novotný Ondřej, Pichlík David, Tichý 

Patrik, Toman Bedřich, Venclík Lukáš, 

Vokřáp Jan, Bartůňková Martina, 

Boorová Martina, Brousilová Veronika, 

Císařovská Lenka, Horková Andrea, 

Málková Šárka, Pešková Veronika, 

Pipinová Lenka, Pospíchalová Klára, 

Smíšková Radka, Soukupová Kateřina, 

Šillerová Pavla, Troblová Markéta, 

Potclanová Jana, Volfová Šárka

1993/1994
Třídní učitel 8.A: Mgr. František Fišer

Brandejs Tomáš, Brouček Petr, Brožák 

Jiří, Čejka Tomáš, Dvořák Roman, 

Hlaváč Viktor, Chval Jaroslav, Malířský 

Václav, Šitera Jaroslav, Topinka 

Martin, Velínský Martin, Blažková 

Markéta, Dubská Šárka, Fedurcová 

Lenka, Humňalová Jitka, Kácová 

Klára, Komasová Václava, Košťálová 

Dana, Máchalová Šárka, Molkupová 

Iveta, Pánková Jana, Pešková Kateřina, 

Smolová Radka, Solarová Monika, 

Vorlíčková Eva, Vorlíčková Petra

 

N a š e  š k o l a

Třídní učitelka 8.B: Mgr. Hana Zíková

Faktor Josef, Chada Daniel, Kroupa 

Zdeněk, Kulanda Miroslav, Kupec 

Michal, Kurc Tomáš, Kyrian Milan, 

Levora Karel, Málek David, Adamová 

Petra, Bartáková Eva, Bláhová 

Magdaléna, Doubková Libuše, Herinková 

Květa, Chvalová Monika, Michalová 

Kateřina, Němečková Jana, Hrabal Lukáš

1994/1995
Třídní učitelka 8.A: Mgr. Jana Pašková

Bican Miroslav, Hroch Josef, Kálal 

Ladislav, Knotek Martin, Koklar Miloš, 

Kuneš Antonín, Kuneš Pavel, Malý 

Josef, Martinka Marek, Mezera Václav, 

Procházka Ondřej, Riegl Lukáš, Röhrich 

Jan, Rys David, Skála Patrik, Zoubek 

Lukáš, Bicanová Jaroslava, Dvořáková 

Eliška, Heřmanská Jana, Kocová Darina, 

Kocurová Helena, Komůrková Kristina, 

Kutinová Pavla, Marková Lucie, Mašková 

Hana, Skalová Jana

  

Třídní učitelka 8.B: Mgr. Milena Kolářová

Charvát Václav, Kašpar Jan, Levora 

Lukáš, Medlín Oldřich, Pichlík 

Libor, Říha David, Sedláček Ladislav, 

Staněk Milan, Starý František, Starý 

Zdeněk, Strouhal Zdeněk, Voříšek Petr, 

Baránková Petra, Bečvářová Lucie, 

Drahokoupilová Petra, Jirmanová 

Dagmar, Košťálová Jana, Pinkavová 

Petra, Váchová Zuzana

1995/1996
– nebyli absolventi (přechod na 9-ti letou 

školní docházku)

1996/1997
Třídní učitelka 9.A: Mgr. Alena Lukášová

Barabáš Martin, Bendl Pavel, Gašparík 

Tomáš, Hajný Michal, Kaiser Viktor, 

Keřlík Kamil, Kvěch Tomáš, Malý 

Petr, Pešek Milan, Profant Jakub, 

Slabý Martin, Stahlich Jaroslav, Voráč 

Martin, Baránková Pavla, Bílková 

Helena, Blovská Simona, Doležalová 

Jana, Fenclová Petra, Hrdličková Květa, 

Husinecká Markéta, Klasová Veronika, 

Kocurová Denisa, Kukrálová Veronika, 

Marešová Sylva, Marková Michaela, 

Procházková Martina

 

Třídní učitelka 9.B: Mgr. Olga Brůžková

Chval Petr, Kadlec Roman, Kozák 

Zdeněk, Lhota Tomáš, Mitál‘ Ján, 

Půlpytel Jindřich, Starý Petr, Stiskala 

Jiří, Šafránek Petr, Šafránek Václav, 

Štěpán Vladimír, Tlapa Václav, Toman 

Jiří, Venclík Martin, Havířová Veronika, 

Horková Petra, Kyriánová Hana, 

Lebedová Eva, Márová Ivana, Matejová 

Linda, Míková Vanda, Pekárková 

Michaela, Peklová Drahomíra, Pipinová 

Veronika, Smolová Petra, Vojtěchovská 

Andrea, Vošahlíková Alena, Vošahlíková 

Zdeňka 

Třídní učitelka 9.C: Mgr. Šrůtová Pavla

Baumgartner David, Bečvář Filip, 

Bílý Josef, Brandejs Vít, Doubek Pavel, 

Dvořák Ivan, Hájek Zdeněk, Hlaváč 

Zbyněk, Kalčík Filip, Kuneš Josef, Mašek 

Josef, Velínský Jiří, Žák Michal, Žalud 

Tomáš, Brousilová Simona, Čuková 

Šárka, Danihelová Michaela, Pajerová 

Věra, Pešková Michaela, Štěpánová 

Lenka, Marušková Jana, Říhová Zuzana, 

Strnadová Markéta, Valentová Veronika   

N a š e  š k o l a
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1997/1998
Třídní učitel 9.A: Mgr. Emil Švinger

Adamec Jan, Barták Miloslav, Faktor 

Lukáš, Hrneček Michal, Karásek Martin, 

Klusoň Luboš, Kolařík Jiří, Kouba Jan, 

Kroupa Miroslav, Křižan Petr, Lebeda 

Zdeněk, Němec Michal, Rutta Petr, 

Svoboda Rostislav, Živnůstka Martin, 

Cvanigová Stanislava, Dubová Gabriela, 

Grossmannová Adéla, Habichová 

Markéta, Havířová Markéta, Hladíková 

Eva, Karásková Kateřina, Kellnerová 

Kristýna, Kolaříková Lucie, Němcová 

Vendula, Sklenářová Jana

 

Třídní učitelka 9.B: Mgr. Jitka Votavová  

Hudec Jiří, Hudec Michal, Kalina Václav, 

Knotek Filip, Komůrka Jan, Kulanda 

Radek, Lapeš Václav, Moravec Pavel, 

Pecholt Tomáš, Roudnický Zdeněk, 

Sedláček Martin, Sedliak Jan, Simon 

Miroslav, Staník Pavel, Suchan Petr, 

Valečka Ondřej, Volf Filip, Franců 

Zuzana, Hořčičková Jana, Kučerová 

Simona, Máchalová Lenka, Roušalová 

Michaela, Smíšková Veronika, Ševčíková 

Kateřina, Troblová Olga, Voříšková Eva, 

Zoubková Lucie 

1998/1999
Třídní učitelka 9.A: 

Mgr. Ladislava Lecjaksová

Adamčík Jaromír, Bendula Martin, 

Brázda Jiří, Brož Milan, Dvořák Josef, 

Hamrozi Lukáš, Hlaváček Michal, Karas 

Michal, Lusk Robert, Majdl Michal, 

Malý Tomáš, Mašek Antonín, Tanics 

Pavel, Zídka Miroslav, Bendulová Lucie, 

Bromová Eliška, Bromová Jaroslava, 

Čuková Petra, Hladká Klára, Hrabáková 

Daniela, Hřebíková Olga, Charvátová 

Irena, Kadlecová Petra, Kofroňová Jana, 

Novotná Martina, Voráčová Lucie  

Třídní učitelka 9.B: Ing. Marie Štulíková

Cvaniga David, Hošek Jiří, Hrdlička 

František, Malý Petr, Mašek Jan, Michal 

Karel, Pajer Vladislav, Pospíšil Viktor, 

Příhoda Jan, Rambous Milan, Řídký 

Miroslav, Sedláček Petr, Scholtz Miroslav, 

Zdichynec Ladislav, Krupková Jana, 

Kučerová Jaroslava, Lhotová Eliška, 

Marešová Jana, Marková Kateřina, 

Molkupová Alena, Pecholtová Jana, 

Tejkalová Tereza, Svobodová Petra, 

Petrovská Lubica

 

Třídní učitelka 9.C: Mgr. Pavla Šrůtová

Bílek Jan, Mára Václav, Růžička Jakub, 

Slováček Daniel, Šlechta Milan, Štěpán 

Stanislav, Trávníček Richard, Vacek Petr, 

Volf Tomáš, Vošahlík Jiří, Zeman Jan, 

Fučíková Kateřina, Hemalová Hana, 

Kálalová Jindřiška, Kolářová Martina, 

Koudelková Kateřina, Nováková 

Zuzana, Papežová Tereza, Podstavská 

Petra, Pracnová Daniela, Říhová Petra, 

Švehlová Veronika, Tokárová Adriana, 

Valečková Veronika, Vorobljevová Dana, 

Zikánová Andrea, Židová Lucie  

1999/2000
Třídní učitelka 9.A: Mgr. Jana Pašková

Bergmann Jan, Celina Aleš, Dvořák 

Robert, Havel Aleš, Hrdina Jan, Hrdý 

Tomáš, Kloubek Filip, Kroupa Ondřej, 

Kutina Václav, Lid Jan, Novák Radek, 

Popelka Luboš, Smrž Jan, Zborník 

František, Čápová Lucie, Hajná Martina, 

Kolaříková Eva, Kučerová Kateřina, 

Kuželová Kateřina, Markvartová Sabina, 

Němcová Pavlína, Slabá Lenka, Svěcená 

Tereza, Šrůtová Alena, Vargová Lenka
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Třídní učitel 9.B: Mgr. Miroslav Janovský

Andrlík Lukáš, Braun Miroslav, Fousek 

Jiří, Gajovský Miroslav, Laňka Radek, 

Plíšek Miroslav, Rajtmajer Petr, Slováček 

Filip, Szombath Lukáš, Uhlík Jakub, 

Bicanová Andrea, Čapková Pavla, 

Dvořáková Marie, Hlásková Michaela, 

Kalčíková Pavla, Kolářová Kateřina, 

Kostohryzová Lucie, Kučerová Jitka, 

Maňhalová Simona, Neumaierová 

Helena, Procházková Růžena, Řehořová 

Lucie, Sojková Kateřina, Strnadová 

Veronika, Tomanová Jana

Třídní učitel 9.C: Mgr. Pavel Koc

Devera Jaroslav, Devera Roman, Dvořák 

Petr, Gütter Jaroslav, Kratochvíl Ladislav, 

Kučera Richard, Lednický Jan, Man 

Jan, Sleza Michal, Sýkora Petr, Vačkář 

Karel, Weber Zdeněk, Košatková Hana, 

Košatková Ivana, Kyriánová Blanka, 

Mošovská Veronika, Němcová Radomíra, 

Půlpytlová Jana, Součková Vendula, 

Topinková Jana, Velková Michala, 

Votavová Kateřina, Vrbová Darina, 

Zapletalová Klára, Zemanová Alice

2000/2001
Třídní učitel 9.A: Mgr. Eva Sládková

Beneš Václav, Ciboch Vladimír, Hadáček 

Michal, Jiřík Tomáš, Kocián Daniel, 

Kremina Jan, Michailidis Dimitrios, 

Polák Ondřej, Suchan Zdeněk, Zedník 

Lukáš, Dubská Dana, Holá Lucie, Hrdá 

Pavlína, Janušková Lucie, Kučerová 

Eva, Mrázková Lenka, Palicová Klára, 

Zemanová Markéta

 

Třídní učitel 9.B: Mgr. František Fišer

Cupl Vlastimil, Dvořák Jakub, 

Grossmann Aleš, Hošek Pavel, Koklar 

Jiří, Kubíček Martin, Němec Ondřej, 

Šindelář Stanislav, Škrna Marcel, 

Vondrys Jan, Dvořáková Olga, Keclíková 

Kateřina, Koklarová Lucie, Majdlová 

Veronika, Markvartová Gabriela, 

Mital óvá Barbora, Smíšková Štěpánka, 

Strnadová Veronika, Štrbíková Eliška, 

Vazačová Veronika

Třídní učitelka 9.C: 

Mgr. Oldřiška Sedláčková

Bílý Petr, Dvořák Tomáš, Efenberk 

Aleš, Hora Jan, Joska Petr, Koraba 

Rudolf, Košatka Josef, Margeta Teodor, 

Novotný Petr, Pekárek Martin, Velíšek 

Jan, Veselý Miroslav, Vokřáp Petr, Žák 

Roman, Brůžková Hana, Košatková 

Petra, Mikešová Andrea, Nováková Jana, 

Prokopová Lenka, Růžičková Lenka, 

Segečová Darina, Svobodová Jana

 

2001/2002
Třídní učitelka 9.A: 

Mgr. Ivana Nováková

Bahník Robert, Baxa Michal, Duda 

Pavel, Englický Petr, Hecl Filip, Kaiser 

Ivo, Kropáček Petr, Lejčar Aleš, 

Polanský Martin, Rattay René, Sztolarik 

Ondřej, Ševčík Tomáš, Axmanová 

Monika, Dušková Lenka, Hrdličková 

Jitka, Klasová Radka, Korešová Jana, 

Labounková Vendula, Procházková 

Simona, Předotová Tereza, Uhlíková 

Lucie

Třídní učitelka 9.B: 

Mgr. Martina Pobříslová, 

RNDr. Ludmila Pudíková

Balek Karel, Černý Matěj, Chada 

Michal, Kadlec Jan, Lechnýř Martin, 

Majer Patrik, Neumaier Dalibor, 

Svoboda Štěpán, Šimoník Jakub, Vejda 

Petr, Žalud Pavel, Benešová Andrea, 

Bromová Dominika, Čalounová 

Jana, Forejtová Petra, Hanusová Jana, 
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Kociánová Kateřina, Marková Aneta, 

Pivoňková Zdeňka, Pospíšilová Markéta, 

Procházková Kateřina, Řehořová 

Markéta, Sovová Kamila

Třídní učitel 9.C: Mgr. Emil Švinger

Gajovský Nikola, Hlásek Daniel, 

Hřebíček Milan, Karas Tomáš, Kvěch 

Miroslav, Plíšek David, Prášek Jiří, Říha 

Jan, Škoda Zdeněk, Vrba Tomáš, Zeman 

Jan, Fajtlová Zuzana, Hejlová Magda, 

Hejpetrová Hana, Hrubá Jana, Jánová 

Andrea, Krajícová Hana, Krejčová Lucie, 

Laňková Michaela, Lebedová Petra, 

Smolová Kateřina, Velková Martina

Třídní učitelka 9.D: 

Mgr. Dagmar Králová

Ciboch Tomáš, Černý Pavel, Dušek 

Jakub, Hach Martin, Kozan Antonín, 

Krejča Luboš, Malý Jan, Marek Martin, 

Marek Michal, Popelka Martin, Růžička 

Lukáš, Rybák Tomáš, Dózsová Jana, 

Horová Lucie, Kohoutová Šárka, Šandová 

Iva, Taliánová Gabriela, Tesková Lucie, 

Vondrusová Martina

2002/2003
Třídní učitelka 9.A: Mgr. Renata Vácová

Belák Jan, Bísek Martin, Cvrk Jakub, 

Čapek Jakub, Dammer Lukáš, Dušek 

Jan, Froněk Lukáš, Hlaváček Rostislav, 

Hubka Jaroslav, Markvart David, Pešek 

Ondřej, Pileček Jan, Pohořský Jan, 

Šrůt Jan, Vaňáč Ondřej, Větrovský Jiří, 

Formánková Kamila, Hellmannová 

Monika, Janíková Kateřina, Jelínková 

Kateřina, Keřlíková Kateřina, Maierová 

Veronika

  

Třídní učitel 9.B: Mgr. Jan Kadlec

Bandy Lukáš, Benda Jiří, Benda 

Svatopluk, Bureš Dušan, Fučík Jaroslav, 

Hejduk Petr, Hrádek Josef, Hrádek 

Petr, Krejča David, Mach Petr, Nováček 

Richard, Volech Miroslav, Zeman Václav, 

Grimmová Kristýna, Jurášová Markéta, 

Malechová Dominika, Medlínová Radka, 

Prágrová Andrea, Rybáková Michaela, 

Solarová Petra, Stiskalová Martina, 

Švehlová Denisa, Velíšková Eva

  

Třídní učitelka 9.C: Mgr. Pavla Šrůtová

Brabenec Tomáš, Buršík Martin, 

Červeňák David, Kolínský Tomáš, 

Ludvík Martin, Machač Jiří, Sulek Pavel, 

Šimoník Zdeněk, Velek Adam, Vlnatý 

Filip, Faitová Aneta, Hanusová Daniela, 

Králová Eva, Krejčová Lenka, Kučerová 

Zdeňka, Lidová Lenka, Mišjaková 

Nikola, Pecková Andrea, Příhodová 

Šárka, Sedláčková Ivana, Šejnová 

Miroslava, Šindelářová Adéla, Študlarová 

Jana, Zedníková Hana, Žáková Kateřina

Třídní učitelka 9.D: Mgr. Eva Laksarová

Dub Martin, Horčička Petr, Hořejší 

Pavel, Hromádka Josef, Jindra Karel, 

Klepsa Ondřej, Kloubek Petr, Lid Vít, 

Marek Vojtěch, Sádlo Petr, Slavík Václav, 

Zobal Miloslav, Barboríková Klára, 

Chmelíková Gabriela, Korabová Jana, 

Kroupová Barbora, Kudrnová Lucie, 

Matejová Petra, Mitášová Veronika, 

Řezáčová Jana, Segečová Eva, Svobodová 

Petra, Šteierová Pavla, Vyternová Lenka, 

Zmrzlá Tereza

Třídní učitelka 9.E: 

Mgr. Ivana Doležalová

Almer David, Bolardt Jan, Douša 

Miroslav, Fouček Miloslav, Franc Ondřej, 

Kapoun Filip, Strnad Václav, Štajer Jiří, 

Švarc Vít, Turský Jan, Vachta Václav, 

Krejčová Aleška, Křivská Iva, Kurilenko 

Svitlana, Lukáčová Alexandra, Veselá 

Kateřina, Vojáčková Veronika
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2003/2004
Třídní učitelka 9.A: Mgr. Jana Pašková

Burda Tomáš, Čaloun Petr, Efenberk 

Ondřej, Hanus Ladislav, Holeček Jakub, 

Kán-Gonda Jiří, Kantor Václav, König 

Jan, Pracna Jan, Procházka Václav, 

Varous Václav, Volech Jiří, Vrba Ondřej, 

Bártíková Tereza, Bicanová Michaela, 

Frolíková Pavla, Králová Martina, 

Krohová Zuzana, Kuželová Zuzana, 

Račanová Marie, Sádlová Marie, Skalová 

Michaela, Stoszková Denisa, Svobodová 

Věra, Turnerová Alena, Veselá Kateřina

 

Třídní učitelka 9.B: Mgr. Yvona Zuntová

Bahula Jan, Džambik David, Horčička 

Jiří, Klásek Tomáš, Košatka Vojtěch, 

Košťál Jan, Lejčar Pavel, Majdl Tomáš, 

Patila Lukáš, Říha David, Simon Patrik, 

Tengler Adam, Varga Lukáš, Včelák 

Jiří, Bečvářová Valérie, Forejtová Aneta, 

Hladká Tereza, Hrubá Markéta, Klepsová 

Markéta, Kolářová Monika, Kotlínová 

Lenka, Králová Yveta, Maierová Monika, 

Mikešová Sandra, Skalová Dora

Třídní učitel 9.C: Mgr. Miroslav Janovský

Adámek Jiří, Bartoš Jan, Bartoš Petr, 

Čáp Miroslav, Jirsa Martin, Koreš 

Štěpán, Kunt Josef, Matura Marek, 

Michalec Pavel, Mitáš Vojtěch, Moravec 

David, Písařík Martin, Rudolf Vratislav, 

Axmanová Lenka, Čápová Monika, 

Davidová Veronika, Hampergrová 

Zuzana, Keřlíková Kateřina, Košatková 

Eliška, Němečková Ilona, Raabová 

Eliška, Strnadová Petra, Tóthová Petra, 

Vlášková Iveta

 

Třídní učitelka 9.D: Kateřina Raabová

Duchač Ondřej, Havlík Adam, Jedlička 

Pavel, Krištof Filip, Kubec Martin, 

Procházka Martin, Rybák Milan, 

Řeřábek Lukáš, Schwartz Ondřej, Slabý 

Ladislav, Vacek Václav, Bahníková 

Kateřina, Burešová Kateřina, Fišáková 

Aneta, Kolářová Markéta, Kolářová Soňa, 

Krupková Miroslava, Procházková Jana, 

Řehořová Alena, Sokolíková Michaela, 

Truksová Nikol, Vazačová Jana, 

Vlasáková Radka

2004/2005
Třídní učitelka 9.A: 

Mgr. Ivana Nováková

Adámek Martin, Dušek Zbyněk, Halaška 

Vojtěch, Jurco Kamil, Kinkor Jakub, 

Knotek Jan, Kostohryz Zdeněk, Lejčar 

Adam, Nečina Tomáš, Písařík Michal, 

Šejna Radek, Šíma Pavel, Veselý Robert, 

Vlha Ladislav, Borovská Michaela, 

Cejpová Martina, Homolková Lucie, 

Kačírková Lucie, Koktová Lenka, 

Pňáčková Nikola, Račanová Markéta, 

Wagnerová Iveta, Zemanová Barbora

 

Třídní učitelka 9.B: Ing. Marie Štulíková

Konop Michal, Krejčí Dušan, Krejčí 

Tomáš, Lojda Jakub, Lukáš Martin, 

Rašplička Jan, Sedláček Tomáš, Syrovátka 

Tomáš, Vlasák Karel, Vondrášek Jan, 

Baštová Barbora, Běhounková Šárka, 

Frolíková Kristýna, Horváthová Jana, 

Kolářová Simona, Kovandová Petra, 

Králová Alexandra, Nicielniková Petra, 

Podstavská Šárka, Sedláčková Veronika, 

Smejkalová Barbora, Vorobljevová 

Veronika

 

Třídní učitelka 9.C: 

Mgr. Oldřiška Beranová

Brousil Miloslav, Brůžek Jiří, Dvořák 

Martin, Košatka Radek, Kult Šimon, 

Maruniak Petr, Střízek Tomáš, Šlouf 

Martin, Zeman Jiří, Bohatá Lucie, 

Čuková Mirka, Dvořáková Lucie, 
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Homolová Veronika, Jiříková Markéta, 

Knotková Martina, Kokyová Žaneta, 

Křížová Ivana, Kůrová Lucie, Marková 

Petra, Turková Adéla, Vacková Jana

Třídní učitelka 9.D: Mgr. Pavla Šrůtová

Dokulil Aleš, Dvořák Lukáš, Januška 

David, Kopecký Adam, Krejča Mikoláš, 

Kremina Martin, Mareš Jakub, 

Moravec Michal, Novák Richard, Olah 

Lukáš, Procházka Aleš, Bohuňková 

Vladimíra, Černá Kateřina, Dudová 

Jana, Dušková Martina, Humpálová 

Karolína, Kubištová Lívia, Pazderníková 

Iva, Šáchová Tereza, Švarcová Michaela, 

Vaňousová Petra  

2005/2006
Třídní učitelka 9.A: 

Mgr. Jana Šindelářová

Baláž Roman, David Tomáš, Flaška 

David, Gábor Michal, Hrubec Marek, 

Kril Petr, Pálka Tomáš, Procházka 

Antonín, Prokopius Ondřej, Říha 

Kamil, Straka Jan, Tóth Lukáš, Baxová 

Adéla, Bělová Magdalena, Jurášová 

Nikola, Kytková Kristýna, Motyková 

Lucie, Nohejlová Lucie, Pecková Nikol, 

Předotová Romana, Raabová Kateřina, 

Rokosová Lenka, Semecká Barbora

Třídní učitelka 9.B: Mgr. Dagmar Králová

Barták Lukáš, Bláha Lukáš, Hejduk 

Michal, Hlaváček Miroslav, Hosnedl 

Jakub, Kadlčák Šimon, Kamberský Filip, 

Kohout Petr, Mareš Václav, Prokop 

David, Prokop Vladimír, Reissinger 

Denis, Sztolarik Tomáš, Škoda Jiří, 

Benešová Tereza, Formánková Petra, 

Heráková Michaela, Houzarová Andrea, 

Hrádková Andrea, Jindrová Jana, 

Kofroňová Veronika, Kovandová Věra, 

Lejčarová Barbora, Lukášová Vendula, 

Machníková Olga, Pavlovčíková Vlasta, 

Škodová Pavla, Toncarová Lucie, 

Zobalová Tereza

 

Třídní učitel 9.C: Mgr. Emil Švinger

Beran Petr, Dvořák Vojtěch, Hemala 

Vojtěch, Janík Miroslav, Koubek 

Petr, Kovář Jakub, Kysučan Václav, 

Lejčar Vít, Mareš Lukáš, Mikšovský 

Petr, Pohořský Adam, Pokorný Jan, 

Růžička Milan, Sechovec Libor, Sulek 

Jakub, Svoboda David, Šindelář Pavel, 

Vlnatý Jan, Bahulová Klára, Bicanová 

Lenka, Krejčová Zuzana, Marková 

Markéta, Petržílková Kateřina, Pirná 

Kamila, Ptáčková Kristýna, Sochorová 

Magdaléna, Sudová Martina, Štěpková 

Michaela, Váchová Markéta, Vaňková 

Martina  

2006/2007
Třídní učitel 9.A: 

Mgr. Stanislav Trávníček

Buršík Michal, Farský Jindřich, Hejpetr 

Luboš, Keklak Petr, Ledecký Milan, 

Novotný Jiří, Novotný Ondřej, Otruba 

Tomáš, Oudes Jakub, Pavelka Marek, 

Šenfeld Petr, Valenta Tomáš, Veselý Jan, 

Vrtiš Tomáš, Vyterna Luboš, Alexová 

Barbora, Hroncová Darina, Kubínová 

Renáta, Moravcová Veronika, Novotná 

Lucie, Rozhoňová Šárka, Schwartzová 

Barbora, Sládková Zuzana, Trubková 

Petra, Zemanová Gabriela, Zichová 

Kristýna

Třídní učitelka 9.B: Mgr. Renata Vácová

Chmelík Petr, Jelínek Roman, Jídlovec 

Lukáš, Knebl Vojtěch, Mottl Radek, 

Procházka Jan, Příhoda František, Říha 

Jakub, Sládek Adam, Šanda Radek, Uhlík 

Ondřej, Zelenka David, Bernášková 

Tereza, Fišáková Zuzana, Hájíčková Jana, 
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Hesounová Kateřina, Jirkalová Adéla, 

Krohová Michaela, Lešková Andrea, 

Matějčková Renáta, Nováková Barbora, 

Pauchová Barbora, Pavlovčíková 

Jana, Říhová Eliška, Surmová Klára, 

Tomanová Martina, Vejdová Kristýna, 

Zítková Klára

Třídní učitelka 9.C: Mgr. Eva Laksarová

Hanzlík Michal, Navrátil Pavel, Němec 

Tomáš, Papež Michal, Procházka Josef, 

Procházka Václav, Sekyra Radek, Soukup 

Vít, Větrovský Vojtěch, Bártíková Eliška, 

Borovanská Veronika, Dammerová 

Veronika, Dudová Hana, Forejtová 

Iveta, Gažíková Zuzana, Hejná Kateřina, 

Hrádková Michaela, Kovářová Nikola, 

Králová Lenka, Krejčová Martina, 

Maříková Lucie, Nováčková Alžběta, 

Pešková Aneta, Šlehobrová Soraya 

Alexandra, Topinková Petra, Trpáková 

Eva, Vargová Markéta

2007/2008
Třídní učitelka 9.A: 

Mgr. Jana Šindelářová

Běle Šimon, Duda Radek, Hejpetr Jan, 

Kačírek Jiří, Melski Adrian, Němec 

Martin, Pecka Daniel, Raff el Ondřej, 

Stehlík Jaroslav, Tichý Ivo, Troják 

Václav, Bláhová Lucie, Hanusová 

Michaela, Jurcová Miroslava, Kalejová 

Růžena, Kubičková Aneta, Lejčarová 

Pavla, Malechová Kristýna, Rokosová 

Lucie, Smejkalová Tereza, Štemberková 

Veronika, Zelenková Vendula

 

Třídní učitelka 9.B: Mgr. Yvona Zuntová

Cyprys Ondřej, Knotek Václav, Kubec 

Radek, Labounek Václav, Lechnýř Patrik, 

Mařík Jiří, Onysko Radek, Písecký 

David, Prágr Lukáš, Stehlík Petr, Suk 

Vojtěch, Žižka David, Brousilová Klára, 

Homolová Andrea, Chomová Sandra, 

Kalašová Renata, Kotlínová Kateřina, 

Kršová Lenka, Křížanová Monika, 

Popelková Simona, Salátová Kristýna, 

Šloufová Renáta

Třídní učitel 9.C: 

Mgr. Ladislava Lecjaksová

Balek Josef, Kysela Ladislav, Michal 

Ondřej, Motyka Jiří, Smola Jiří, Smola 

Lukáš, Veselý Miroslav, Vokoun David, 

Voldán David, Všetečka Michael, Bohatá 

Šárka, Brabcová Laura, Bubeníčková 

Barbora, Kán-Gondová Hana, Kemrová 

Markéta, Kolářová Lucie, Konopová 

Šárka, Kortusová Nikola, Kurandová 

Kristýna, Málová Michaela, Ptáčková 

Kristýna, Rodová Monika, Šáchová 

Kateřina, Zemanová Anna

2008/2009
Třídní učitelka 9.A: 

Mgr. Monika Hlavničková

Bican Miroslav, Bubeníček Šimon, 

Čech Daniel, Fait Dalibor, Jirsa Tomáš, 

Karvánek Michell, Lískovec Lukáš, 

Mareš David, Novák Patrik, Polánský 

Radek, Salát Jan, Tanáč Martin, Andělová 

Dominika, Bělová Daniela, Boorová 

Michaela, Džambiková Patricie, Faitová 

Barbora, Faitová Kristýna, Kašparová 

Linda, Malá Veronika, Pokojová Martina, 

Řezáčová Veronika, Suchanová Hana, 

Surovčíková Lucie, Surovčíková Zuzana, 

Zemanová Barbora

 

Třídní učitelka 9.B: 

Mgr. Martina Pobříslová

Bláha Tomáš, Dvořák Michal, Kozák 

Vlastimil, Kulanda Jaroslav, Kvítek 

David, Mikšovský Lukáš, Ručkay Lukáš, 

Staněk Michal, Vlček Dominik, Zachata 

Adam, Drůbková Eliška, Frnková Irena, 
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Gáborová Denisa, Hampergrová Izabela, 

Hanzlíková Kristýna, Hanzlíková 

Veronika, Kropšová Kateřina, Kučerová 

Kateřina, Pokorná Kateřina, Sagarová 

Tereza, Stojanová Michaela, Štrbíková 

Kamila, Trnavská Kateřina, Veverková 

Žaneta

 

Třídní učitelka 9.C: Kateřina Raabová

Bláha František, Hojka Daniel, Kovařík 

Michal, Lehnert Patrik, Mošovský 

Jaroslav, Novák Dominik, Papán 

Stanislav, Sylanaj Michael, Toman 

Michal, Dokulilová Petra, Králová 

Veronika, Kubištová Darja, Malinová 

Adéla, Marková Martina, Pauchová 

Karolína, Pinterová Lucie, Plecitá 

Sandra, Rajtoralová Eva, Sládková 

Eva, Talafousová Veronika, Vaněčková 

Karolína

2009/2010
Třídní učitelka 9.A: 

Mgr. Zuzana Martenková

Dudi Martin, Fořt Ladislav, Hanáček 

Milan, Hřebejk Martin, Janda Tim, 

Lošonský Lukáš, Onysko Robin, Pešta 

Martin, Procházka Jan, Staník Aleš, 

Šácha Marek, Šlechta Petr, Voldán 

Michal, Vartecký Radek, Bartošová 

Olga, Benešová Veronika, Černá Nikol, 

Hejpetrová Kristýna, Kubičková Klára, 

Kudrličková Nina, Mandlová Nikola, 

Mašíková Kateřina, Novotná Kateřina, 

Novotná Veronika, Ráčková Aneta, 

Stoszková Žaneta, Talafousová Kateřina, 

Váňová Aneta, Vokatá Tereza 

Třídní učitelka 9.B: Mgr. Jana Bačáková

Altay Jakub, Čihula David, Grimm Petr, 

Hodek Petr, Jícha Jiří, Kouba Roman, 

Kůra Martin, Mareš Jakub, Mixan 

Radek, Mráz Pavel, Novák Ondřej, 

Rajtoral Zdeněk, Velek Štěpán, Zobal 

Miroslav, Bohuňková Lucie, Borovská 

Monika, Gáborová Klára, Klímová Dana, 

Kodýmová Barbora, Kvíčalová Andrea, 

Plátenková Hana, Vaňourková Andrea, 

Zapletalová Adéla, Vu Th i Huyen 

Třídní učitelka 9.C: 

Bc. Pavlína Reinišová

Houzar Daniel, Hronec Dominik, Jaroš 

Jakub, Kuželka Marek, Markvart Lukáš, 

Navrátil Štěpán, Nesvadba Vojtěch, 

Sekyra Marek, Voříšek Jiří, Gažiová 

Markéta, Hanzlíková Nikola, Hrubcová 

Veronika, Hříbalová Iveta, Kalejová 

Simona, Karbanová Michaela, Kepková 

Jana, Kyselová Zuzana, Sidorová Denisa, 

Tomášová Natálie, Trnavská Sylva, 

Vaněčková Sabina, Vlášková Michaela 

N a š e  š k o l a

Závěrem…

Nechme zavzpomínat dalšího zástupce 

ředitele pana Václava Texlera. Myslím, 

že lepší slovo závěrem tohoto vzpomínání 

jsme si nemohli přát.

Střípky vzpomínek

Omlouvám se předem, protože když je člově-

ku sedmdesát, tak si vzpomíná spíše na to, co 

bylo, když mu bylo dvacet, než na to, co bylo 

před dvaceti léty.

Před dvaceti léty se začali hledat noví učitelé 

do nové školy, která vyrůstala v zahradách za 

divadlem. Nu a protože „čas oponou trhnul“, 

rozhodl jsem se vrátit z místa úřednického 

na tehdejším ONV nazpět do náruče škol-

ství, do nové školy. Nově jmenovaný ředitel 

školy Jaromír Hladký byl člověk, se kterým 

jsem se znal a který akceptoval můj zájem. 

První pedagogickou radu jsme měli v budo-

vě tehdejšího Okresního národního výboru. 

Na ní jsem zjistil, že mými kolegy, spíše kole-

gyněmi, budou také bývalí spolupracovní-

ci ze školy „Šobrovky“, kterou mi pomáhali 

v roce 1977 dávat do provozu. Mám dojem, že 

první zápis z tehdejší pedagogické rady jsem 

dělal já. Zástupkyní ředitele byla v tajných 

volbách zvolena Jana Bicanová. S Janou jsme 

učili už dávno v Miroticích. Maje vystudova-

né výchovné poradenství, byl jsem jmenován 

výchovným poradcem.

Prázdniny jsme měli silně pracovní. Stěhova-

lo se, montovalo se a hlavně s přibližujícím se 

termínem otevření školy se intenzivně uklí-

zelo. V Písku byla silná vojenská posádka, 

a tak vojáci pomáhali se stěhováním lavic, 

složených skříní a nevím ještě jakých nefo-

remných a těžkých beden a nábytku. Také 

úřednice městského úřadu, vedené tehdejší 

vedoucí školského odboru ing. Koštovou, se 

zapojily do úklidových prací. Výzva určená 

rodičům našich budoucích žáků „zabrala“ a 

řada rodičů přišla pomoci. A tak jsme „naše“ 

budoucí rodiče poznávali při společné práci.

Nastalo to, co už jsem jednou zažil. Ško-

lu začali tvořit žáci přišlí z různých škol a 

samozřejmě i učitelé přišli z různých škol. 

Začalo řešení problému, kterému se teď říká 

„ vytváření nové identity“. Napomohlo tomu 

také získání čestného názvu Základní škola 

Josefa Kajetána Tyla. Myslím ale, že hlavně 

k tomu přispěla do značné míry společná 

práce učitelů, uklízeček a kuchařek na pří-

pravě školy k uvedení do provozu. Snáze se 

vytvořilo povědomí – My, Tylovka. A brzy, 

když někdo řekl „u nás“, bylo jasné, že myslí 

právě Tylovku a nikoli svou bývalou školu. 

My učitelé jsme vybavovali kabinety, pořá-

dali pomůcky a někteří kritizovali, protože 

neměli potuchy, jak těžké je něco sehnat, byť 

to bylo v projektu. Škola se zrodila v obdo-

bí, kdy skončil socialismus a kapitalismus se 

ještě nezrestauroval, zato v restauracích se 

snilo, snilo... Nikdo, kdo to nezažil, si neumí 

představit, jak obtížné je koordinovat práci 

lidí zvyklých na různé styly vedení. Práce 

ředitele v začátcích renovovaného kapitalis-

mu a budované školy byla nesmírně složitá. 

Kolik osobních rozhovorů absolvoval ředitel, 

aby přesvědčil nevěřící o nové pravdě. To se 

vyčíslit nedá. Tohle není óda na Hladkého, 

ale suché konstatování jevů. A to už nemlu-

vím o tom, jaký maglajz panoval ve školské 

hierarchii. Nejdřív byly a pak se rušily okresy 

a vznikala nová byrokracie...

Leč stávaly se i věci úsměvné. Název Sdružení 

rodičů a přátel školy se zdál být poplatný době 

minulé, a tak u nás vzniklo Sdružení rodičů 

pan učitel Texler s kluky z foto-video kroužku
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Perličky „oborové“:

ANGLIČTINA

• Michale, jak se řekne pták? 

– Myslíte toho, jak lítá jo?

• Vašku, jak se řekne nepohodlný?

– No, ty vole. 

– Ne, ty vole to není. 

• René D. napsal Katce do sešitu : TĚ ZABY-

JU! Začalo vyšetřování.

Uč: Rendo, přísaháš, žes to nepsal? 

– U všech křížků svatých přísahám, já to 

nepsal!!

Tereza – A pani učitelko já tu mám v sešitě 

taky něco??!! ...(Kosočtverec)

Na to René – Ale tohle už jsem nepsal!

• Paní učitelko, jak se řekne hráč?

– Podívej, jak se řekne anglicky učitel? 

Teacher (týčr), no a je to od slovesa teach 

(týč) = učit. A hráč se řekne podobně. Je to  

od slovesa play. Takže?

– Plíčr!
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žáků a přátel školy. A tak do zkratky přibylo 

jedno písmeno. Ale stejně se pořád říkalo, že 

jsou schůzky SRPŠ. Nicméně Sdružení spl-

nilo v té době významnou úlohu při tvorbě 

Školního řádu, Pravidel pro žáky a dalších 

norem. Každý rodič měl možnost se vyjá-

dřit k návrhu norem a pravidel školy a má 

dodnes! Tak se to na škole zavedlo. Demokra-

cie v praxi. Velmi důležitou úlohu mělo SRPŠ 

v období, kdy stav šaten, což byly drátěné 

kóje pro třídy, se ukázal neúnosný. Docháze-

lo ke ztrátám, spíše však ke krádežím a bylo 

třeba situaci řešit. Ředitel přišel s nápadem 

osobních skříněk pro žáky a také spočítal, 

kolik se zaplatí, jak se to zaplatí a jak se to 

vše bude umořovat. Bylo vypsáno výběrové 

řízení a pod patronací SRŽPŠ se celá akce 

uskutečnila. A pak začaly skříňky pořizovat 

i ostatní školy v Písku... Zmizely nevzhledné 

drátěné kóje, dráty zohýbané příliš energic-

kými žáky, avšak objevily se tu a tam rozbité 

dveře skříněk. Leč chytilo se pár viníků a ti 

už to měli za své. Obdivoval jsem detektiv-

ní umění kolegyně Jany Bicanové, jak všemu 

přišla na kloub a provinilce briskně odhalila 

jak komisař Maigret. Inu, znala své papen-

heimské...

Počítačová doba vtrhla do školy. Byla přijí-

mána s nedůvěrou. Počítače toho moc neu-

měly a my ovšem také ne. A tak se dělala 

školení, také se hodně užívala autodidakce, 

a protože učitelé nejen učí, ale sami se umí 

učit, vnikali do tajů ovládání nových strojů 

pomocí své přirozené inteligence. 

Dnes, když se díváte na záznam, jak se 

pomocí T602 psala první čísla Tyláčka, tak 

kluci z videokroužku se popadají za břicho 

a samozřejmě už neví, co to bylo T602. Při-

šli také opravdoví pomocníci jako soubor 

programů Bakaláři. Rozvrhový program pro 

školní rozvrh samozřejmě nemohl postih-

nout všechny variabilnosti školního života, 

a tak Jana Bicanová na to šla „svojí typicky 

ženskou logikou“, jak s oblibou říkávala, a 

počítač plnil úlohu kontrolní. Dnes je to nao-

pak. Přesto jsme ocenili, že zajistit suplování 

pomocí programu bylo mnohem snazší než 

pracné hledání, kdo měl kdy jaké „okénko“. 

Symbioza se Střední školou gastronomie 

a služeb byla dobrým nápadem ředitele, 

protože jinak by se škola dočkala počítačů 

mnohem později. Dnes je počítač v každém 

kabinetě a síť se využívá. Soudný člověk i při 

tom, že existují problémy, musí uznat, že čas 

skutečně oponou trhnul, a měl by se podívat 

i jinam, aby si uvědomil, jaký obrat na 

Tylovce nastal a že tomu tak nebylo na všech 

píseckých školách, dokonce i věhlasnějších. 

A kantoři by měli být hrdí na to, co doká-

zali, byť to dělali někteří zpočátku s nechutí 

a s mrmláním. 

Tradice jsou součástí vlastního sebeuvě-

domění a promiňte, že se opakuji, vlastní 

identity. Mimochodem, cítíte, že každá doba 

má svůj jazyk, svůj slovník, svá úsloví, své 

slogany, svůj žargon, svůj argot; jen nevím, 

kdy současní žáci mluví svým argotem a kdy 

ne. Ale to je projev demokracie, jak tvrdil, 

jeden… Kdepak nějaký Guth – Jarkovský! 

Omlouvám se za svou nepatřičnost a zpět 

k tradicím. Moc dobře jsme si uvědomova-

li, že tradice vznikají kulturními událostmi 

a podílem na nich v rámci města. Asi už 

i pamětníci zapomněli, že Tylovka jako zatím 

první a poslední základní škola také udě-

lala masopustní průvod městem. Ano, je to 

v našem videoarchivu. 

Leč první, co bylo, byla nutnost prezentovat 

se rodičům. A tak vznikla Školní akademie 

s přesným datem, a tím byl květnový Den 

matek. Díky nápaditosti Jany Bačákové 

(Paškové) a s ní spřízněných duší má od těch 

dob každá akademie své téma a příprava na 

ni se stala součástí výuky v průběhu celého 

roku. Nerad bych vynechal kolegyně Bíno-

vou, Zuntovou, Nedomovou, Pobříslovou, 

Vlasatou, ale jsem si vědom, že jsem stejně 

na některou nevzpomněl, tak mně, děvčata, 

promiňte. Výtvarná stránka akademie byla 

řešena výtvarnicí Pavlou Šrůtovou. Pro vel-

ký zájem rodičů o akademii jsme byli nuceni 

nepořádat akademii ve školní aule, ale jít do 
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LITERÁRNÍ OKÉNKO
Moje postel

Moje postel je krásně barevná. Má úložný prostor. Mamin-

ka tam dává náhradní prošívané deky a polštáře. Také 

mám v postýlce plyšáka. Mám vždycky čisté povlečení. 

Nejraději mám to s kačenkama, ve kterém se mi dobře 

spinká.  Jana Hájíčková

Moje postel je nízká a měkká, podušku má barevnou. 

No prostě je výborná. Říkal jsem svému tygříkovi, že je 

měkká, tak tam spí se mnou. Ráno se mi nechce vstávat, 

protože jsem rozespalý a je mi teplo. To je nejlepší postel 

na světě!  Adam Sládek

V mojí posteli se hezky spí. Zdá se mi tam každý den nový 

sen. Spí tam se mnou méďa a berušky, nikdy mě nebudí. 

Moje postel je měkká. Jednou se mi zdálo o Africe a 

zvířatech. Ale každé ráno musím vstávat a moje postýlka 

čeká, kdy zase přijdu.  David Zelenka

Moje postel má peřinu bílou, barevnou a někdy červenou. 

Někdy po ní skáču. Je otevírací a zavírací. Je měkká. Stojí 

v rohu pokoje. Je obalovaná látkou a uvnitř je z umělé 

hmoty. V peřině mám peří. Až mě Ferda zavolá, půjdu 

spát. Ach, ta moje postel, táto, už jí ustel.  Roman Jelínek

Moje postel je ze dřeva a je celá potažená fi alovou látkou. 

Je otevírací. Do ní si dávám každé ráno peřiny. Peřiny jsou 

čisté a voňavé. Na polštáři mám velkou kočku a na peřině 

hodně malých kočiček. V mé posteli se mi dobře spí 

a občas se mi zdají krásné sny.  Klára Zítková

Moje postel je nízká. Také je široká. A je také měkká 

a dlouhá. Spí tam se mnou čert, zajíc, myš, had, housenka, 

míša a kočička. Spí se mi tam dobře. Mám teplou peřinu. 

Polštář mám měkký. Mám taky malý polštář, říkám mu 

Macík. V pokojíčku spí se mnou i sestry. Všechny máme 

čisté podušky. Ráno se nám nechce z postele vstávat.   

 Zuzana Fišáková

Moje postel je palanda, já spím nahoře a můj bratr Marcel 

spí dole. Má postel je velká, široká, dlouhá a čistá. Polštář 

a peřinu mám povlečenou do červenobílého povlečení. Na 

matraci je růžové prostěradlo. Nad postelí mám lampičku 

a poličku, na které je budík a barbíny. Se mnou v posteli 

spí panenka Lenička. Ráno, když zazvoní budík, tak se mi 

nechce vstávat z teplé postýlky.  Eliška Říhová

Moje postýlka je vysoká, široká a dřevěná. Mám v ní hodně 

plyšáků. Také tam jsou závěsy.  Jsou hedvábné, dlouhé a 

růžové. Polštáře mám hodně načechrané, protože mi je 

čechrala maminka. Peřinu mám také hodně načechranou a 

je také hodně měkká. Vždycky se do peřinky zavrtám a usnu 

jedna dvě. V postýlce se mi moc hezky spí a zdají se mi v ní 

krásné sny.  Jana Pavlovčíková

Moje postel je velká a má žebřík. Je měkká, a proto se v ní 

spí dobře. Má barevný polštář. Je vysoká, a proto z ní někdy 

spadnu. Plyšáci tam spí se mnou, ale někdy mi překážejí. 
Lukáš Jídlovec

Moje postel je široká a dřevěná. Nad postelí jsou přidělaná 

hebká modrá široká nebesa. Na posteli leží přikrytý plyšový 

zajíček Azurit. Je modrý s bílým bříškem a dlouhýma ušima. 

Je moc milý. Dovnitř mé překrásné postýlky se dávají 

peřiny. Jsou naducané a pohodlné. Spí se v nich moc dobře. 

Takovou jistě nikdo nemá!  Ondřej Uhlík

Moje postel je dřevěná, matrace má modrý návlek, na něm 

je bílé prostěradlo, žlutobílý polštář a peřina. Na posteli jsou 

nalepené nálepky. Na polštáři mám plyšáčka – delfínka Fili-

pa. Vedle postele na stole mám globus jako lampičku. Stěna 

nad postelí je polepená plakáty fotbalistů a hokejistů.
David Chytrý

Já mám určitě nejlepší postel. Spí se mi v ní nádherně. Moje 

postýlka je na zemi, lituji jí. Moje postýlka je spíš klučicí, ale 

to nevadí, naopak. Klučicí postýlku mám strašlivě ráda. 

Jsou v ní hezké podušky. Mám v ní také kamarády plyšáky. 

Můj nejlepší plyšáček je budík. Musím se přiznat že se mi 

z ní nechce vstávat. 
Andrea Lešková

Mám svojí velkou postel. Spolu se mnou tady spí i tři plyšáci. 

Nejraději mám hrocha Bambulu. Mám velmi měkké polštá-

ře a měkkou peřinu. U postele mám připevněnou lampičku 

a čtu si u ní knížky. Někdy si ke mně lehne mamka nebo 

taťka, povídáme si a čtou mi pohádky a někdy tady i usnou. 

Nad postelí mám hvězdičky, které večer svítí. Když usínám, 

dívám se na ně a pak se mi zdají hezké sny. ,… 
napsaly  

děti ze 3.A

Tyláček č. 39, červen 2001

 

N a š e  š k o l a
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prostor tomu odpovídajících - do Divadla 

Fráni Šrámka. Díky pochopení a vstřícnosti 

nejen ředitele Rothbauera, ale i jevištního 

mistra Kadlece a zvukaře Neděly dostala 

akademie ten správný šmrnc. Děti vyráběly 

pro maminky a babičky suvenýry, a tak se 

stala ze školní akademie společenská udá-

lost. Dnes jsou školní akademie nezbytnou 

součástí prezentace školy, a co je přínosné, je 

to, že na organizaci a průběhu akademie se 

podílejí sami žáci jako organizační a doku-

mentační pomocníci.

Výstavy. Samozřejmě, že všechny jsou zazna-

menané a zdigitalizované ve školním archi-

vu. První celoškolní výstava byla věnovaná 

- jak jinak – Písku v roce jeho 750. výročí. 

A byly další výstavy – o smyslech, hudbě, 

strašidlech, o tom, kam kráčí civilizace, 

o pohádkách a další. Část jedné celoškolní 

výstavy se stěhovala dokonce do Walesu do 

partnerského (dnes) Islwynu, kde myslím 

v Blackwoodu dlouho zdobila místní hornic-

ký kulturák, protože welšané projevili zájem 

si ji tam ponechat . To byly celoškolní výsta-

vy. Vedle toho vznikla malá galerie, která 

se tematicky obměňovala dvakrát do roka. 

A tak je tomu dodnes. Nebylo by spravedli-

vé neprozradit, kdo byl spiritus agens, často 

tvůrce a realizátor nápadů. Pavla Šrůtová. 

Pavla dokázala v dobrém slova smyslu zblb-

nout a vybudit spřízněné duše nejen učitel-

ské, ale i dětské. Projevem toho vždy bylo, že 

když přípravy výstavy kulminovaly, dělalo 

se ve škole dlouho do noci. A výstava, o níž 

se pochybovalo, že nebude, že se nestihnou 

termíny, najednou byla, slavnostně se zahá-

jilo, děti obvykle ve cvičné kuchyni připravily 

pod vedením Jany Bicanové a ve spolupráci 

se školní jídelnou raut, pronesly se vznešené 

řeči, provedl se kulturní program a pak se 

zejména tvůrci – děti - s hojnou rodičovskou 

účastí vrhli na likvidaci dobrůtek v rautu. 

Každá výstava byla něčím jedinečná a roz-

hodně i ti kolegové brblající po dobu příprav 

po otevření rádi strpěli chválu školy. Také 

vychovatelky z družiny pravidelně zkrášlují 

prostor u vchodu do školy výstavami trojroz-

měrných výtvorů dětí. Rozhodně není bez 

zajímavostí, že logo školy vytvořila žákyně 

6. ročníku v době příprav na výstavu s téma-

tem Naše zelená škola. Ne, že bychom byli 

ekologové, ale proto, že naše škola má zele-

nou fasádu. Ačkoliv - nám ekologické myš-

lenky nebyly nikdy protivné, jak o tom  

svědčí vysazená zeleň v areálu školy a zeleň 

uvnitř budovy a ve třídách, tříděný odpad 

a ještě by se našlo něco dalšího.

Mikuláš, Tři králové a barevné dny. Nad pře-

mýšlením o školních tradicích jsme se zasta-

vili u dne zvlášť významného pro nejmenší 

školáky – Mikuláš a jeho dárky. No jo, ale kde 

sehnat dárky? Opět „zafungovali“ sponzoři 

z řad rodičů – obchodníků a podnikatelů. A 

bylo pamlsků a jiných drobností dost. Výstroj 

čertovskou i světeckou a andělskou sehnaly 

čilé kolegyně. Včetně mikulášské berly. A ta 

byla zatraceně těžká. Asi ten původní světec 

musel být kulturista. Mohu to s plnou váž-

ností dosvědčit, protože historicky prvním 

Mikulášem Tylovky jsem byl několik sezon 

já. Čerta s příšernou maskou dělal tehdejší 

školník Rosťa Grossmann. A anděly nevím, 

byly-li sličné kolegyně nebo sličné deváťačky. 

Jisté je, že s příchodem školního parlamentu 

se Mikuláš stal již záležitostí devátých tříd 

a stal se prestižním kouskem pro devítky. 

Později se k tomu, myslím zásluhou Dany 

Hořejší, Jany Bicanové a dalších, připojili 

Tři králové. A zásluhou mladých kolegyň se 

v červnu založila tradice „barevných týdnů“. 

A vyprávění o nich je v moci někoho kom-

petentnějšího, než jsem já. Byl jsem také 

s kluky z videokroužku na první schůzi škol-

ního parlamentu. Této schůzi předcházelo 

studium dostupných zkušeností a návštěvy 

na školách, kde se parlamentování již zažilo. 

Parlament se za vydatné podpory ředite-

le, zástupce ředitele Pavla Koce a Martiny 

Pobříslové rozjel. A stal se nezbytnou součás-

tí školní práce. I kluci puberťáci, kterým není 

nic svaté, akorát tuto instituci berou a ochot-

ně se podílejí na ozvučování a organizaci 
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Obrázky z kalendáře 2009  „Škola v budoucnosti“

POKUSNÁ UČEBNA – Andčlová Darja, 6.A UČENÍ – Pavlina Štůmová, 7.C

VÝPISKOSTROJ – Zdeněk Hejný, 6.B VĚDOMOSTNÍ KUKLY – David Čihula, 8. B



48 49

akcí, i když musí, jak je v jejich věku zvykem, 

všechno „okecat“.

Další nezbytnou součástí školního života se 

stala prezentace společenského tance, taneč-

ní podvečer V tanečním rytmu. Stojí za tím 

nápad o využití školičky společenského tan-

ce, kterou vedli a vedou manželé Motlovi ze 

Strakonic. Zájemci o společenský tanec tak 

získali nejen místo na trénink ve škole, ale 

i možnost prezentovat se v Písku a být zváni 

na různé společenské akce, jako jsou třeba 

předtančení na plesech. Na programu V ryt-

mu tance se podílel také taneční kroužek ško-

ly ukázkami lidových tanců. Kroužek dosud 

vedou Z.Bínová a M.Lejčarová. Bohužel, 

děti nechtějí tančit nic, co zavání naším folk-

lorem, ke škodě dětí i diváků. Přitom folk a 

country tance jsou už také jen odvarem lido-

vosti, kterou semlel zábavní průmysl. A to už 

nemluvím o tancích, které doprovází zpívané 

písně pop music. Nemám nic proti tomu, ať 

si tančí kdo co chce, je to lepší než pít a kou-

řit, nicméně neměli bychom zapomínat, že 

už jednou v naší historii se sbíralo, co bylo 

lidmi vytvořeno. Např. písecká sběratelka 

Danešová zaznamenala tance z okolí Písku. 

A nemělo by to ležet ladem. Jen se koukněme 

přes Šumavu, jak si v tomhle směru počínají 

Bavoráci. 

Nejmladší tradicí jsou Absolventské ple-

sy, přičemž letošní (2010) je šestý. Postu-

pem času se z něj stala záležitost, kdy si při 

přípravě plesu deváťáci vyzkoušejí leccos. 

A tak v rámci informatiky dělají prezentace 

tříd, fotografují se, procvičí si mnohé z češ-

tiny a řadu jiných záležitostí. Samozřejmě, 

že ani estetická stránka těchto činností není 

pominuta. A tím se stává z absolventského 

plesu jen ona pověstná špička ledovce, jehož 

základna je lidskému zraku skryta. Je to 

maturitní ples v malém a zdá se, že mnohým 

otcům a matkám najednou dojde, když vidí 

vyfešákovaného potomka, že už má vlastně 

doma sebevědomou slečnu či mladého muže. 

Zvlášť když je provedou po parketě. Nebýt 

podpory rodičovského sdružení, těžko by se 

něco takového mohlo dělat. A příjemným 

překvapením je půlnoční překvapení tříd, 

kdy scénickým tancem se svými třídními 

deváťáci se s vtipem rozloučí se základní 

školní docházkou. Myslím, že takhle neza-

končují základní školní docházku deváťáci 

na žádné základní škole v Písku.

Nerad bych zapomněl na skoro nejstarší tra-

dici – školní časopis – TYLÁČEK. Nevím, 

jestli si vzpomenu přesně, ale první úva-

hy narážely na technické problémy a snad 

i první výtisk měl být cyklostylovaný. Co to 

je cyklostyl už dnes ví málokdo, a to ještě jen 

starší ročníky. Když přišly počítače a již výše 

zmiňovaný program T602, již bylo veseleji, 

i když na to padlo hodně papíru, sešívalo se 

to ručně při pracovním vyučování. Jaká slá-

va to byla, když se mohly jednotlivé stránky 

poslat na CD, CD dát do tiskárny, z tiskárny 

přivézt vytištěné stránky, rozložit je ve sbo-

rovně a sestavovat po stránkách a sešívat. 

Technika pokročila za krátké období natolik, 

že dnes redakce Tyláčka vše sestaví, včetně 

fotografi í, grafi cké úpravy, kreseb a z tiskár-

ny se přiveze v balících Tyláček číslo xxx a 

ten pak putuje ke svým uživatelům. Možná, 

že teď už se vše posílá mailem, ale to opravdu 

nevím. Tyláček se stal důležitým komunikač-

ním prostředkem s rodiči i žáky a také pre-

zentací úspěchů žáků školy, školy samotné a 

myslím, že získal i ocenění udělené v Senátu 

ČR. Pro děti je to úžasný výcvik pro pohyb ve 

společnosti, nahlédnutí do jednoho z oborů 

lidské činnosti, který je nejvíce na očích.

Ještě bych se chtěl zmínit o úseku  foto a video. 

K tomu jsem se nedostal hned, musel jsem si 

asi dva roky počkat. A také je to úsek, kde byl 

pohyb techniky nejživější. Posuďte sami.       

V projektu školy byla fotokomora a ta byla 

také podle projektu vybavena. Ve fotoko-

moře se zájemci učili zpracovávat fi lmy, 

které nafotografovali klasickým mokrým 

procesem. Zájemci o foto si museli osvojit 

základní tabulky expozic, osvitu a podobně. 

Museli se naučit zvládnout práci s vývojkami 

negativního a pozitivního procesu, muse-
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li vědět, jaký druh fotopapíru na tu kterou 

fotku použít. Prostě bylo to složitější. Dneš-

ní fotograf amatér nepotřebuje tolik znalos-

tí, vše za něj obstará čip. Fotografi e dotvoří 

vhodný soft ware a tiskárna inkoustová nebo 

laserová. Můj zájem se však více soustřeďo-

val na video. Avšak i záznam zvuku a obra-

zu nekráčel kroky, ale letěl úprkem. Kamera 

Panasonic s baterií a záznamem na pásku 

VHS kazety byla nejen velká, ale také pořád-

ně těžká. Drobní kluci se za ní ztráceli. Kva-

lita záznamu byla vcelku dobrá, avšak každá 

kopie byla horší a horší. Ztráty byly veliké. 

Jak vidíte, mnoho kopií se dělat nedalo. Ty ke 

koukání tak tři. Originál byl střežen jak oko 

v hlavě. Ve videoarchivu školy jsou původní 

záznamy, které se dají současnou technikou 

digitalizovat v dobré kvalitě. Střihové zaříze-

ní bylo z dnešních hledisek nedokonalé a vše 

se dělalo ručně na dvou videorekordérech. 

Nedokonalost střihu odhaluje až současná 

digitální technika na PC. A což když se mohl 

koupit titulkovač a nemusely se psát titulky 

ručně! Dělali jsme si sami pomůcky pro upev-

nění titulků. Dnes po nich zbyly trosky, a tak 

když se kluci z kroužku ptají, co to je, a sly-

ší, jakou manufakturu jsme měli, řehtají se 

jak blázni. Současnost je prostě bez počítače 

nepředstavitelná. Měnily se kamery a díky 

ředitelskému porozumění pro pokrok jsme 

postupně měli kamery VHS-C, pak přišly 

kamery na 8mm pásku a pak už musel být 

počítač s patřičným soft warem pro kamery 

s digitálním záznamem nejdříve na pásku a 

v současnosti už na pevný disk. Videorekor-

déry, které stály jeden 45 000, jsou dnes hara-

burdím, kterému dnešní školáci nerozumějí, 

a střih záznamu na nich by považovali za 

špatný vtip. A tehdejší ceně se upřímně diví. 

Oni neví, že videorekordér byl luxusním 

zbožím, které bylo podle toho zdaňováno. 

Dělaly se záznamy vzdělávacích pořadů 

v televizi a také se v mnoha předmětech 

využívaly. Dnes se dá na internetu najít 

skoro všecko, jen vědět, kde se to může na-

jít. Čertví, zdali nebudou mít už prvňáci své 

notebooky, kde se dozví z prvouky vše, jen to 

psaní a čtení se holt budou muset naučit a 

násobilku taky. 

Myslím, že mohu bez nadsázky prohlásit, že 

žádná škola v Písku nemá svoji videokroniku 

tak vedenou jako Tylovka, že se na ní pře-

devším podíleli žáci školy a že tito žáci ještě 

vedle toho stačili vytvářet své fi lmy. Ty jsou 

také v archivu. Film Promiň, Taťáno se vážně 

zamyslil nad přijetím nového člena kolektivu 

a ten člen byl navíc z jiného etnického pro-

středí. Vysacý pun(c)k byl parodií na píseň 

Známka punku a byl oceněn třetím místem v 

celostátní soutěži žákovských fi lmařů. Když 

máš smůlu je moralitkou proti školní šikaně 

a visí na YouTube podobně jako Školníkovi 

nezvaní hosté. Dva bývalí členové kroužku 

se věnují nyní studiu na Filmové akademii 

Miroslava Ondříčka v Písku. Ale aby to nevy-

znělo jako chvástání, je třeba říci, že byla léta 

úrodná a léta méně úrodná. Prostě někdy se 

sešla parta a někdy to nešlo. V poslední době 

jsou také zaznamenávány projekty na nějaké 

téma, na kterých se podílí obvykle více tříd, 

případně celá škola. Historie pedagogiky 

nám říká, že tohle tady už jednou bylo v prv-

ní polovině dvacátého století. Pak se z toho 

vycouvalo. Bude se to opakovat? Kolik gene-

rací to poznamená? Komenský říkal, že vyu-

čování má býti soustavné. Dává tenhle styl 

dětem návod k metodičnosti v práci? Kolik 

dětí efektivně při práci v projektu pracuje? Je 

možné detailně dát každému jedinci práci? 

Bude každý pracovat s nadšením na projek-

tu? Ale asi jsou to hloupé otázky senilního 

dědka, kterého nikdo ani poslouchat nemu-

sí. A tak abych nemarnil váš drahocenný 

čas dědkovským plkáním, dovolte mi malé 

vyznání. 

Začal jsem učit na malé škole v Chřešťovi-

cích, kde jsme s dětmi sbírali kopřivy a sušili 

je do krmných směsí pro kuřata pro místní 

JZD a za to nám koupili zvětšovák pro foto-

kroužek. Pro dříví na branky na fotbal jsme 

si jeli s klukama do zátopové oblasti tehdy 

budované Orlické přehrady a sami je postavi-

N a š e  š k o l a
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li. Pak jsem přešel po roce na orlickou školu. 

V té době se u Starého Sedla (Orlíka) budoval 

Žďákovský most a zase jsme šli pro dříví na 

branky a budovali fotokomoru. A chodili jsme 

do kouzelného orlického parku fotit půvabné 

partie a povídat si se starým baronem Aud-

rickým, náruživým fotografem, který se stále 

držel fografování na skleněné desky. Jak nám 

to připadalo směšné! Asi jako dnes současné 

omladině mokrý proces a zvětšovák. Pak jsem 

přešel do Mirotic do funkce zástupce ředitele, 

kde jsem se sice věnoval opět fotografi i, ale 

díky jiným starostem méně intenzivně. Říze-

ním osudu jsem přešel do Písku, kde jsem se 

s fotografy a fi lmaři setkával v Okresním kul-

turním středisku, které jsem řídil. Nicméně, 

hledal se ředitel nově budované školy v Šob-

rově ulici a padla volba na mne. A tak jsem 

dával v roce 1977 do provozu novou školu. Co 

bylo platné, že spolu s historičkou jsme našli 

argumenty, že Tomáš Šobr byl člověk pokro-

kový a vlastenec, bylo rozhodnuto jinak. Ško-

la se měla jmenovat po jediném prezidentu, 

který v životě v Písku nebyl, a přesto měl v 

něm sochu. A tady ze mne byl opět jen pod-

porovatel fota a organizátor. Než jsem mohl 

uskutečnit plány na tvářnost školy, byl jsem 

pověřen prací na odboru kultury tehdejšího 

okresu, a to jsem byl v těch dobách jen takový 

ten domácí amatér bez uměleckých ambicí, 

ale s touhou po pěkných fotkách. Po příchodu 

na Tylovku jsem se podílel na tvorbě, abych 

tak řekl, vizuální historie školy. Nejdříve foto 

a pak video. Jsem rád, že jsem dostal podporu 

a pochopení a že se našlo dost zájemců, kteří 

byli ochotni se učit jinému pohledu na svět. 

Jsem rád, že jsem na sklonku své učitelské 

kariéry mohl pracovat na téhle škole. Dnes 

je svět jiný. V nabídce hmotných statků pře-

kypuje přemírou všeho a vede lidi do dluhů. 

Největším dluhem tohoto pohodlného světa 

je ovšem dluh duchovní. Jsem rád, že jsem 

pracoval s kolegy a kolegyněmi, kteří tento 

dluh nevyznávají, neboť vědí, že lenost těla 

jde ruku v ruce s leností ducha. Můžeš být 

bohatý věcmi, leč jsi chudý duchem. 

A tak děkuji Jaromíru Hladkému, Janě 

Bicanové, Dáše Klímové, Pavlu Kocovi jako 

lidem, se kterými jsem pracoval velmi úzce a 

považuji to opravdu za štěstí. Mohl bych jme-

novat i ostatní kolegy a kolegyně, které kro-

mě toho, že jsou chytré, jsou i pěkné ženské, 

ale to už by bylo opravdu hodně děkování, 

i když zaslouženého.

A milí žáci a kolegové, chcete slyšet vzkaz 

jednoho penzisty? Buďte hrdí na svou školu, 

protože jste hodně dokázali, a budete-li hrdí 

na svou krátkou historii (nikoli pyšní), bude-

te mít chuť být lepší i v budoucnosti. 

               Váš bývalý kolega 

Václav Texler

P.S. Doufám, že současní zástupci ředitele 

si začnou sepisovat své „střípky vzpomí-

nek“, jež budou součástí dalšího školního 

vydání Almanachu. ☺ 

Z kroniky školy aj. pramenů sestavila
paní učitelka Kateřina Raabová

N a š e  š k o l a

1990–1991, 1. A

1990–1991, 1. C

Naši první prvňáčci 1990–91

F o t o g a l e r i e  š k o l y

FOTOGALERIE  ŠKOLY

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Jak brát život?

Jak život brát mám?

O nástrahy zakopávám.

Nejradši bych do říše snů utekla,

tam se s těmi, co ráda mám, setkala.

Duší v minulosti jsem,

tam je tak dobře, tam, kde žila jsem.

Lucie Krejčová 8.C, Tyláček č. 38, březen 2001



52 53

1991–1992, 8. A

1991–1992, 8. B

1992–1993, 8. A

F o t o g a l e r i e  š k o l y

1992–1993, 8. B

1994–1995, 8. A

1996–1997, 9. A

F o t o g a l e r i e  š k o l y
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1996–1997, 9. C

1997–1998, 9. A

1998–1999, 9. A

F o t o g a l e r i e  š k o l y

1998–1999, 9. C

1999–2000, 9. A

1999–2000, 9. B

F o t o g a l e r i e  š k o l y
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1999–2000, 9. C

2000–2001, 9. C

2001–2002, 9. D

F o t o g a l e r i e  š k o l y

2001–2002, 9. A

2001–2002, 9. C

2002–2003, 9. A

F o t o g a l e r i e  š k o l y
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2002–2003, 9. D

2002–2003, 9. B

2002–2003, 9. C

F o t o g a l e r i e  š k o l y

2003–2004, 9. A

2003–2004, 9. B

2003–2004, 9. C

F o t o g a l e r i e  š k o l y
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2003–2004, 9. D

2004–2005, 9. A

2004–2005, 9. B

F o t o g a l e r i e  š k o l y

2004–2005, 9. C

2004–2005, 9. D

2005–2006, 9. A

F o t o g a l e r i e  š k o l y
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2005–2006, 9. B

2005–2006, 9. C

2006–2007, 9. A

F o t o g a l e r i e  š k o l y

2006–2007, 9. B

2006–2007, 9. C

2007–2008, 9. A

F o t o g a l e r i e  š k o l y
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2007–2008, 9. B

2007–2008, 9. C

2008–2009, 9. A

F o t o g a l e r i e  š k o l y

2008–2009, 9. B

2008–2009, 9. C

2009–2010, 9. A

F o t o g a l e r i e  š k o l y



66 67

2009–2010, 9. B

2009–2010, 9. C

F o t o g a l e r i e  š k o l y F o t o g a l e r i e  š k o l y

Pedagogický sbor

1990–1991

Pedagogický sbor

1991–1992

Pedagogický sbor

1992–1993

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Pro 9.A 

Déšť stéká po bledých tvářích,

my ale jdeme dál a dál. 

Jednou však najdeme cestu,

která rozdělí nás.

Teď jsme spolu,

tak nekažme si dny.

A ať se stane cokoli,

držme spolu jako onehdy.

Začátek světla, konec tmy.

To začíná se dít u nás.

Ale chybí mi doba,

kdy správná parta byla z nás.

Teď sice držíme spolu,

ale chybí nám náš počáteční jas.

Nikdy nezapomenu na doby,

kdy my poprvé sedli do lavic.

A čas změnil nás.

Kdyby se všechno dalo vrátit,

přála bych si zažít to zas …

Ale jen pouhý okamžik

Mirka Jurcová, 9.A

Tyláček č. 65, duben 2008, č. 66 červen 2008
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Pedagogický sbor

1993–1994

Pedagogický sbor

1994–1995

Pedagogický sbor

1995–1996

Pedagogický sbor

1996–1997

Pedagogický sbor

1997–1998

Pedagogický sbor

1998–1999

F o t o g a l e r i e  š k o l y F o t o g a l e r i e  š k o l y
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Pedagogický sbor

1999–2000

Pedagogický sbor

2000–2001

Pedagogický sbor

2001–2002

Pedagogický sbor

2002–2003

Pedagogický sbor

2003–2004

Pedagogický sbor

2004–2005

F o t o g a l e r i e  š k o l y F o t o g a l e r i e  š k o l y
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Pedagogický sbor

2005–2006

Pedagogický sbor

2006–2007

Pedagogický sbor

2007–2008

Pedagogický sbor

2008–2009

Pedagogický sbor

2009–2010

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Barevný svět 

Byla jednou jedna velká nemocnice, kde se oddělení rozlišovala 
podle barevných oken a lidé věděli, u jaké barvy mají řešit svůj 
problém. Já ležel na dětském oddělení, které mělo zelená okna, 
kupodivu to byla má oblíbená barva. 
Budova to byla stará, zašedlá a nehezká. Když jsem ji poprvé 
spatřil, viděl jsem svět šedý a ošklivý. Vešel jsem dovnitř. Stěny 
byly bílé, sem a tam nějaký obrázek, který už pomalu ztrácel 
svoji barvu. Jen já jsem, kvůli své nemoci, zářil citrónovou žlutí. 
Bylo mi zle! 
Posadil jsem se a vedle mě si sedla mamka. Otevřely se dveře 
ordinace a vyšel doktor v zeleném tričku. Říkám si: Co to je? 
Většina doktorů přeci nosí bílé dlouhé pláště. Pan doktor mi 
řekl, že je potřeba mě hospitalizovat. To už jsem všechno viděl 
ne tmavě, ale černě! Usměvavá sestřička v modré uniformě mě 
zavedla na pokoj, který byl vymalován žlutou barvou, takže 

jsem trochu splýval. Ještě že tam byly zelené skříňky! V pokoji 
byla i televize a video. Řekl jsem si, že to tu nějak vydržím. 
Můj svět se stával barevnějším! 
Druhý den měla přijít primářská vizita. Pomyslel jsem si: 
To bude velký slet bílých havranů. Ale ouha! Když vešli, všichni 
měli na sobě barevná trička. Od sestřiček jsem se dozvěděl, 
že je nosí proto, aby se jich děti nebály. Podle triček dostali od 
doktorů z jiných oddělení přezdívku lentilky nebo „teletubbies“. 
Začal jsem se strašně smát. Přišlo mi to velice vtipné. Můj svět 
byl barevný a ne tmavý! Ale zelený, modrý, červený a žlutý. 
Když mi po měsíci paní doktorka v červeném tričku řekla, že 
mohu jít domů, vůbec se mi nechtělo. Dodnes do nemocnice rád 
jezdím na kontroly, protože se tam vždy velice zasměju. 
A vo tom to je!

Vojta Nesvadba,9.C, Tyláček č. 71, říjen 2009
Povídku vytiskli v časopisu Robinson

F o t o g a l e r i e  š k o l y F o t o g a l e r i e  š k o l y
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Školní jídelna

2000–2001

Vedení školy 
a správní zaměstnanci

2009–2010

Naše mateřské školy

5. mateřská škola 

na Fügnerově náměstí

V mateřské škole bylo zavedeno seznamo-

vání s angličtinou.

Od září 2002 se začalo v mateřské škole 

pracovat podle Školního vzdělávacího 

programu s názvem Rok v mateřské škole, 

který je vypracován v souladu s Rámco-

vým programem pro předškolní vzdělá-

vání. Tento vzdělávací program je rozpra-

cován do třídních vzdělávacích programů. 

Každá třída si tento program připravuje 

sama - specifi cky pro svou danou věkovou 

skupinu dětí. Je rozdělen do tematických 

bloků podle ročních období. 

V průběhu let nabízela škola nepřeberné 

množství dalších aktivit, doplňkové pro-

gramy a činnosti. Po celou dobu klademe 

důraz na individuální přístup ke každé-

mu dítěti, pořádáme karneval, vánoční 

a mikulášské nadělování, besídky pro 

rodiče, jezdíme do zoo a za zvířátky do 

Makova, Dvorce u Borovan, na výlov ryb-

níků.. Účastníme se plaveckého výcviku, 

lovíme vánočního kapra, navštěvujeme 

solnou jeskyni. V souvislosti s náhradní-

mi činnostmi pro starší děti během odpo-

ledního spánku mohou děti navštěvovat 

výuku německého a anglického jazyka. 

Pro děti se špatnou výslovností zajišťu-

jeme logopedickou prevenci a logopedii, 

spolupracujeme s klinickým logopedem. 

Mateřská škola na Fügnerově náměstí má 

dlouholetou tradici. Po celkové rekon-

strukci a dokončené přístavbě nového 

křídla byla opět uvedena do provozu 

v září 1987.

V prvním školním roce byly otevřeny 

3 třídy s celodenním provozem. Do nových 

prostor nastoupilo 86 dětí a celý personál 

3. mateřské školy v Písku, která byla pro 

havarijní stav uzavřena. V následujícím 

roce byla otevřena další třída a kolektiv se 

rozrostl o 2 pedagogické pracovnice. 

Od září 1990 došlo k velkým změnám ve 

výchovné práci. Denní režim se uvolnil, 

ustoupilo se od přílišné organizovanosti 

a uspěchanosti, dětem byl ponechán větší 

prostor pro hry a pohybové vyžití. Vel-

ký důraz byl kladen na citovou výchovu 

dětí. Třídy byly bohužel stále přeplněny, 

což neprospívalo snaze učitelek o indivi-

duální přístup k dětem. Došlo k obnove-

ní tradic a svátků souvisejících s ročními 

obdobími. Děti byly velkou měrou vedeny 

k ochraně přírody a životního prostředí. 

Perličky „oborové“:
INFORMATIKA

• „Motyko, nevyrušuj!“ (Motyka vyrušuje)

„Motyko, nevyrušuj, nebo půjdeš 

za dveře!“ (Motyka vyrušuje dál) 

„Motyko, běž ven!“

„Co zase já, za co???“

„Za dveře Motyko, za dveře...“

FYZIKA:

• „Jak vzniká elektrický proud?“

„Když třeme tyč o chlupy“

• „Aha, vypadla elektrika, děti.“

Lucka (blondýnka): 

„... jééé, tak to nepůjde ani voda?“

PŘÍRODOPIS:

• Onemocnění nervové soustavy jsou:

onemocnění oka, nohy, ruky a krku.

• Stavba oka – oko se skládá z čočky a bílku.

• Činnost oka – vidíme na pravou, levou, nahoru, 

dál šikmo, do stran, ale nemůžem vidět dozadu.

• Kůže se skládá z předkožky, škáry a podkožního 

vaziva.

• Pružný průchod vedoucí z těla = menstruace

• Žlázy, které produkují ženské pohlavní buňky = varlata

• Splynutí mužské a ženské pohlavní buňky = obojetník
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Pořádáme společné výlety, hledání pokla-

du, sportovní zápolení, oslavy dne dětí, 

loučení se školáky, noc v mateřské škole. 

Každoročně připravujeme pro děti, které 

odcházejí do školy, tablo předškoláků. 

Dále připravujeme oslavy svátků a lido-

vých tradic, s kulturním programem nav-

štěvujeme seniory, vítáme nové občánky, 

účastníme se kulturních akcí (divadélka 

za námi jezdí i do mateřské školy), dosáh-

li jsme také ocenění ve výtvarných sou-

těžích.

Naše činnosti v mateřské škole na Fügne-

rově náměstí jsou rozmanité, inspirující a 

výchovné. Řídíme se fi losofi í obsaženou 

v našem mottu: “Všechno, co opravdu 

potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské 

škole“ (R. Fulghum).

Marcela Habartová, 

ředitelka 5. MŠ

9. mateřská škola

v Alšově ulici

9. mateřská škola se nachází uprostřed 

zahrad ve vnitrobloku zástavby rodinných 

domků. Tím je izolována od hluku na 

městských komunikacích, v její blízkosti 

není žádný výrobní závod ani podnika-

telský subjekt znečisťující ovzduší. Areál 

je proto ideální pro děti trpící potížemi 

dýchacích cest a alergiemi.

Naše mateřská škola byla otevřena 2. 1. 1975 

původně jako spojené zařízení mateřské 

školy a jeslí, propojené spojovací chodbou. 

Dnes je v budově jeslí Křesťanská MŠ.

Kapacita mateřské školy je 100 dětí. Jsou 

rozděleny do tříd podle věku. Názvy tříd 

určují obrázky umístěné vedle vstupu do 

třídy: koťata, štěňata, medvíďata a slůňa-

ta. Všechny třídy jsou prostorné, s okny 

situovanými na jih. Interiér je vybaven 

moderním dětským nábytkem, jsou 

vytvořeny koutky pro děti. O výzdobu 

tříd se ve většině případů vkusně stará 

pedagogický kolektiv.

 Velká prostorná zahrada je rozdělena na 

dvě části. Ve vnitřní uzavřené části jsou 

dvě pískoviště, hřiště s betonovým povr-

chem, zahradní domky, houpadla, prů-

lezky a sprchy pro letní osvěžení. Přední 

průchodná část je také využívána pro 

pobyt dětí venku. Bohužel se nám zatím 

nepodařilo sehnat dostatek fi nančních 

prostředků na dovybavení zahrady herní-

mi prvky, které byly z důvodů nevyhovují-

cích normám EU vyřazeny. Zahrada nabí-

zí velké možnosti pobytu dětí v každém 

ročním období. Výsadba vzrostlých stro-

mů vytváří stinná zákoutí v letních měsí-

cích. Na zahradě pořádáme oslavy MDD 

a slavnosti na ukončení školního roku za 

účasti rodičů.

Umístění mateřské školy a lokalita, ve kte-

ré se nachází, umožňuje mnoho vycházek 

do blízkého okolí – k řece, do lesa, po Sed-

láčkově stezce. Nabízí také četná pozoro-

vání v přírodě a pozorování přírodních 

jevů.

Vytvořením důvěry mezi pedagogy a rodi-

či jsme mohli uskutečnit 13 ozdravných 

pobytů dětí u moře v Itálii. V podzimních 

měsících jsme pravidelně jezdili na týden 

na Šumavu a na Štědronín. V letošním 

roce poprvé děti vyrazily na pobyt v zim-

ních měsících na Babůrek, kde si vyzkou-

šely i první krůčky na lyžích.

V roce 2008 se naše paní učitelka Ilona 

Kotšmídová zúčastnila ankety „ZLATÁ 

MATEŘINKA“, ve které se v celostátním 

kole probojovala do fi nále. O rok později 

spolu s dětmi připravila pódiové vystou-

pení „OUKY KOUKY“, s kterým děti 

vystoupily na festivalu „ČESKOBUDĚJO-

VICKÁ MATEŘINKA“ .

A co moderní technika? … Děti jsou prů-

běžně při spontánních činnostech sezna-

movány s prací na počítači, aktivně využí-

vají interaktivní tabuli, kterou máme jako 

jediná mateřská škola v Písku. V každé 

třídě je k dispozici televize a DVD pře-

hrávač. Tím je dětem umožněno sledovat 

zajímavé doprovodné programy a prezen-

tace k jednotlivým tématům a činnostem 

a tím zvýšit jejich citový prožitek.

Naším cílem je rozvíjet dítě v sebejisté-

ho, tvořivého a samostatného jedince 

na základě uspokojování individuálních 

LITERÁRNÍ OKÉNKO
O zvířátkách 

Byl jednou jeden sloník,

jmenoval se Toník.

A měl velké uši,

které mu moc sluší.

Byl jeden klokan,

ten byl velký skokan.

Měl na hlavě čepici

a na rameni slepici

Byla jedna kočka,

jmenuje se Vločka.

Měla hnědou barvu,

taky velkou hlavu.

Byl jednou jeden králík,

jmenoval se Palík.

Ten měl pěkné fousky

jako tenké housky

Byla jedna ovce,

měla ráda lovce.

Měla malé uši,

které jí moc sluší.

Byl jeden lvíček,

ten má malý míček.

Ten měl velkou hřívu,

říkal, že má kýlu.

Medvěd brum, brum, brum,

trochu pije rum.

Přitom sedí na pařízku,

do nohy si zadřel třísku

Koník běhá po poli,

cvakají mu podkovy.

Hříva, ta mu vlaje,

králík si s ní hraje.

Adélka Šťáhlavská, 1.B,Tyláček č. 66, červen 2008
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potřeb a zájmů cestou přirozené výcho-

vy. Naučit dítě základním schopnostem 

a dovednostem, potřebným pro celý další 

život. Rozšiřovat společné vzdělávání dětí 

péčí i o děti z méně podnětného prostře-

dí a děti talentované. Upřednostňujeme 

prožitkové učení jako základ veškerého 

přirozeného poznávání, podporujeme 

přirozený pohyb v přírodě s poznáním 

důležitosti její ochrany.

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpeč-

ně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme 

jejich možnosti a individualitu. Chceme, 

aby u nás byly děti šťastné a spokojené, aby 

v péči o ně byla společně s rodiči vytvoře-

na cesta spolupráce, vzájemné důvěry a 

otevřenosti a tím jsme naplnili motto naší 

školy: „JEN JEDNOU V ŽIVOTĚ JE ČLO-

VĚK DÍTĚTEM…“.
Bc. Hana Dusilová,

ředitelka 9. MŠ

11. mateřská škola 

na Hradišti

Historie

Od roku 1946 se v obci Hradiště zřizova-

ly dětské žňové útulky, zřízení mateřské 

školy nebylo možné uskutečnit pro malý 

počet dětí. 

Teprve v roce 1949 stoupl v obci počet 

dětí předškolního věku a tím byl vytvořen 

předpoklad k jednání o dalším postupu. 

Žádost o povolení byla podána k ONV 

v Písku, bylo jí vyhověno a KNV v Čes-

kých Budějovicích schválil zřízení mateř-

ské školy 4. listopadu 1949. Byla vybrána 

hospodářská budova o třech místnostech 

v bývalém domě u Humpálů – Hradiště 

č. p. 64. Vyžádala si však mnoho oprav, aby 

mohla sloužit požadovanému účelu. Přes-

to byl dne 16.listopadu 1949 zahájen pro-

voz pro 27 dětí, zpočátku pouze jednodu-

chý provoz, teprve dne 1.března 1950 byla 

zavedena tzv. dvojitá docházka. V té době 

se dětem podávala pouze přesnídávka a 

svačina. Ve školním roce 1950-1951 byla 

z šatny zřízena a nově vybavena kuchyně. 

Dne 21.10.1977 byla slavnostně otevře-

na adaptovaná mateřská škola v bývalé 

ZDŠ Hradiště č.p.61 – kapacita se navý-

šila na 35 dětí. Ve školním roce 1982-1983 

bylo v MŠ zapsáno 50 dětí, provoz už byl 

na 2 oddělení, v únoru 1983 dokonce na 

3 oddělení. V tu dobu už budova přestáva-

la vyhovovat a začala se stavět nová mateř-

ská škola. Ve školním roce 1983–1984 bylo 

zapsáno 83 dětí. 

Novodobá historie a dnešek

29. 8. 1984 byla po dvou letech stavby slav-

nostně otevřena nová budova 11. mateřské 

školy na Hradišti, Na Ryšavce 241. Provoz 

byl zahájen ve dvou nových třídách a pro 

velký počet zájemců byly ještě další dvě 

v původní budově, jeden pavilon byl určen 

pro oddělení jeslí. Ve školním roce 1985-

1986 musela být kapacita rozšířena na 

5 oddělení MŠ.

Ve školním roce 1990-1991 přestává fun-

govat stará budova ve vsi, ze které je od 

1. 9. 1990 Waldorfská škola. K 1. 9. 1990 

byl ukončen provoz jeslí a budova Na 

Ryšavce se stává trojtřídní. 

V lednu 2003 přestává být MŠ samostatná 

a stává se součástí ZŠ J.K.Tyla v Písku.

Křesťanská mateřská škola 

v Dobrovského ulici

Křesťanská mateřská škola je jednou 

z mateřských škol, které jsou součástí 

Základní školy J. K. Tyla. Je specifi cká 

svým zaměřením na výchovu dětí podle 

křesťanských zásad. Posláním křesťanské 

mateřské školy je předávat dětem základní 

mravní a citové hodnoty, důraz je kladen 

na etiku mezilidských vztahů, výchovu 

k nenásilí, k ekologii. Výchovné působe-

ní je založeno na prožívání, pozorování, 

smyslovém vnímání, uspokojování potřeb 

a zájmů dětí. Rozvíjí se samostatnost dětí, 

jejich sebejistota, tvořivost, seberealizace. 

Do Křesťanské mateřské školy jsou přijí-

mány děti z věřících rodin i z rodin bez 

vyznání, které mají zájem o výchovu na 

základě křesťanských zásad. Důležitým 

aspektem činnosti Křesťanské mateřské 

školy je široká spolupráce s rodinami dětí, 

snaha zapojit rodiny do života školky a 

spolupráce s dalšími subjekty. 

Z historie Křesťanské mateřské školy
Idea založit v Písku mateřskou školu 

s křesťanskou výchovou vznikla v roce 

1990 z iniciativy zaměstnanců tehdejšího 

školského úřadu a skupiny rodičů, kteří si 

přáli mít možnost zapsat své děti do škol-

ky se zaměřením na výchovu ke křesťan-

ským hodnotám. Dne 1.9.1991 byl zahá-

jen provoz v prostorách 2.MŠ na Mírovém 

náměstí, a to s počtem 15 zapsaných dětí.

Již od prvních dnů své existence se KMŠ 

Postupně ubývaly děti, v roce 2003–2004 

byl provoz snížen na třídy dvě.
Zdeňka Staňková,

ředitelka 11. MŠ

snažila být co nejvíce rodinnou školkou, 

přiblížit se svým provozem životu dětí 

v rodinách. Snahou všech zaměstnankyň 

bylo – a je až dodnes – vést děti k hlubo-

kým citovým zážitkům, k dovednosti roz-

lišovat dobro a zlo, k prožívání radostné-

ho života. Mnohé akce, které již v prvních 

letech ve školce probíhaly, se zde staly 

tradicí, například listopadová Martinská 

slavnost, prožívání Mikulášského svát-

ku, obdarovávání starých lidí v adventní 

době, vánoční besídky s rodiči, karneval, 

koncerty rodičů a přátel ve školce, proží-

vání významných křesťanských svátků 

s návštěvou některého z kostelů, oslava 

Svátku maminek apod.

Od roku 1992 začala školka spolupracovat 

s různými církvemi působícími v Písku, 

tato spolupráce pokračuje dodnes. Zástup-

ci jednotlivých církví přicházejí do školky 

a též děti navštěvují kostely a modlitebny 

jednotlivých církví. 

Oslava narozenin u Hvězdiček

N a š e  š k o l a N a š e  š k o l a
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Výchovně vzdělávací program školky se 

postupně stále rozvíjel. Navýšila se kapa-

cita školky na 20 dětí a mohly být též při-

jímány děti částečně postižené. Školka 

také rozšiřovala svou spolupráci s růz-

nými subjekty, děti podnikaly exkurze 

u zajímavých profesí, chodily též na pla-

vecký výcvik, do divadla, na výstavy atd. 

- v rámci snahy o jejich všestranný rozvoj. 

Děti též podnikaly mnohé výlety do blíz-

kého a vzdálenějšího okolí Písku. Mnohé 

akce byly pořádány za fi nanční i fyzické 

pomoci rodičů dětí. 

Již od počátku existence KMŠ se stále 

zvyšoval mezi rodiči zájem o umístění 

dětí v této mateřské škole. Od roku 1996 

již nepostačovaly původní prostory, pro-

to se KMŠ přestěhovala do prostor býva-

lých jeslí při 9. MŠ v Dobrovského ulici, 

kde sídlí až dodnes. V nových prostorách 

získala škola možnost zapsat 50 dětí. Tato 

kapacita byla brzy naplněna. Zájem rodičů 

umístit děti v KMŠ je dlouhodobě značný 

a převyšuje možnosti školy. 

I v nových prostorách KMŠ dále rozvíjí svoji 

výchovnou koncepci, přináší dětem mnoho 

zážitků a zajímavých setkání, podporuje 

přátelské a rodinné vztahy, seznamuje děti 

s křesťanskými i lidovými tradicemi. Hlav-

ním posláním školky je vštípit dětem pozi-

tivní lidské hodnoty – přátelství, lásku, tole-

ranci, ochotu pomoci, úctu k druhým a pod. 

Velký důraz je kladen na vztahy mezi dětmi, 

konfl iktní situace se řeší ve společném roz-

hovoru s dětmi. Výchovné působení všech 

zaměstnankyň se snaží vypěstovat u dětí 

ohleduplnost a toleranci k druhým lidem, 

umění naslouchat druhému. 

Význam je přikládán též správnému cho-

vání k dětem s postižením, které jsou ve 

školce integrovány. Děti se učí navzájem si 

pomáhat, starší pomáhají mladším napří-

klad při oblékání, neboť děti jsou zařaze-

ny ve věkově smíšených odděleních. Toto 

uspořádání nepřetrhává citové vazby mezi 

sourozenci a kamarády. 

Od roku 1998 začíná tradice pravidelných 

návštěv blízkého domova pro staré obča-

ny „Domovinka“ s dětským vystoupením 

a vyrobenými dárečky. Děti také začaly 

pravidelně vystupovat s písněmi a básně-

mi při akci vítání občánků na radnici.

Další úspěšnou opakující se akcí je napří-

klad „rozloučení s předškoláky“ – letní 

slavnost na zahradě se soutěžemi pro děti 

i jejich rodiče, s hrami, hudbou, vystou-

peními dětí, jejich sourozenců i rodičů 

i bývalých žáčků školky. 

Karneval Ozdobený stromeček pro zvířátka v lese

V průběhu let se průběžně částečně 

obměňoval pedagogický sbor, ale škola 

stále pokračuje ve svých tradicích a tvoří 

nové. V roce 2002 byly nově pojmenovány 

obě třídy ve školce jako třída Hvězdiček a 

třída Sluníček. 

Od 1.1.2003 se Křesťanská mateřská ško-

la stala součástí Základní školy J. K. Tyla. 

Školka i pod novým vedením pokračova-

la úspěšně ve své činnosti. Konaly se další 

pěkné akce, vznikaly nové tradice, jako 

například společné vyrábění a zpívání s 

rodiči při vánoční besídce i při setkání ke 

Dni maminek. Uskutečnil se opět „Den 

otevřených dveří“, maminky na mateřské 

dovolené dostaly možnost navštěvovat se 

svými dětmi pravidelně školku a sezná-

mit se tak s prostředím, zaměstnanci a 

výchovně vzdělávací koncepcí mateřské 

školy. 

Hezkou a pro děti i paní učitelky velmi 

zajímavou akcí, která se též opakuje i v dal-

ších letech, byla návštěva akademického 

malíře, který dětem maloval ve školce 

obrázky a poutavě přitom vyprávěl o své 

práci. 

Novou oblíbenou tradicí se také stalo pra-

videlné domácí tvoření dětí s rodiči a pak 

následná výstava ve školce, na různá téma-

ta (např. „nejhezčí kraslice“, „veselý drá-

ček“, „skřítek podzimníček“, „nejkrásnější 

kytička“, „nejmilejší zvířátko“). Radost 

také dělá dětem společné slavení naroze-

nin i svátků jednotlivých dětí v mateřské 

škole.

Křesťanská mateřská škola začala k vel-

ké spokojenosti rodičů spolupracovat 

s Křesťanskou pedagogicko-psycholo-

gickou poradnou v Praze, do školky pra-

videlně dojíždí psycholožka, věnuje se 

předškolákům, radí rodičům a beseduje 

s nimi. Rozvíjí se také spolupráce s dalšími 

subjekty – např. s klinickou logopedkou, 

se Základní uměleckou školou v Písku, 

s dalšími základními školami a s Domo-

vem mládeže na Budějovické ulici. 

Současnost Křesťanské mateřské školy
Zaměstnanci Křesťanské mateřské školy 

se i nadále snaží plnit její poslání – být 

výbornou mateřskou školou, která v rámci 

respektování zásad současného vzděláva-

cího programu pro mateřské školy nabízí 

rodičům částečně odlišné a specifi cké pří-

stupy ve výchově jejich dětí. 

Paní učitelky svým působením vedou děti 

ke vštípení základních morálních hodnot, 

a to v laskavé rodinné atmosféře. Škola 

i nadále rozvíjí svými aktivitami plně a 

všestranně dětskou osobnost a individu-

alitu každého dítěte. Velký důraz je kla-

den na vytváření dostatečného prostoru 

Sluníčka tvoří stopy Velikonoce – poslední večeře u Sluníček

N a š e  š k o l a N a š e  š k o l a
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pro spontánní herní projev dětí, jakož 

i pro rozvoj talentovaných dětí, děti mohou 

navštěvovat výuku němčiny, hry na fl ét-

nu, plavání. Nezapomíná se ani na posky-

tování podnětů a prožitků, důležitých pro 

rozvoj osobnosti dětí – výlety, poznávání 

přírody, návštěvy výstav, koncertů a diva-

del. 

Program křesťanské výchovy se snaží 

postihnout život dítěte v jeho celistvosti. 

Témata křesťanské výchovy se dotýka-

jí konkrétních výchovných i rodinných 

situací a otázek, které si děti kladou. Snaží 

se přivést děti do hloubky smyslu věcí, 

situací a vztahů.

S křesťanskou výchovou úzce souvisí též 

výchova k ekologickému smýšlení. Děti se 

učí vnímat samy sebe jako součást příro-

dy. Při pravidelných výletech do blízkých 

lesů získávají pozitivní vztah k přírodě a 

vštěpují si vědomí, že každé naše chování 

ovlivňuje svět kolem nás.

Stejně jako již od prvních let existence 

školky kladou paní učitelky velký důraz 

na spolupráci s rodinami dětí. S rodiči 

pravidelně hovoří, povzbuzují je k vyjad-

řování jejich názorů a pohledů na výcho-

vu jednotlivých dětí. V rámci pravidel-

ných školních schůzek probíhají krátké 

přednášky o různých aspektech výchovy 

dle zájmu rodičů (např. přednáška klinic-

kého logopeda, přednáška o zdravé výži-

vě, o výchově dětí k mravním hodnotám, 

o mediální výchově). Rodiče jsou zapo-

jováni do různých akcí školky, pomáhají 

škole podle svých možností. Každoden-

ní dění v mateřské škole mohou rodiče 

sledovat ve fotogalerii na internetových 

stránkách, kam jsou pravidelně vícekrát 

týdně vkládány fotografi e z jednotlivých 

akcí a činností mateřské školy.

Spokojenost, pohoda a maximální vše-

stranný rozvoj každého dítěte je tím, o co 

všichni pracovníci Křesťanské mateřské 

školy usilují. Každý den se snaží naplňo-

vat svou činností a prací pro děti motto 

školky, kterým je: „Nejkrásnější věci na 

světě nejsou ty, které vlastníme, ale oka-

mžiky, které smíme společně prožít“.  
Bc. Helena Kučerová,

učitelka MŠ

...v Tanečním rytmu Malování u Hvězdiček

Školní jídelna

Přehled vydaných jídel ve školním roce 

2009–2010 vyjadřuje tabulka. Školní jídel-

na jako každý rok zabezpečovala také celo-

denní pitný režim během vyučování, nově 

provozuje školní bufet. 

7–10 

let

11–14 

let

15 

a víc 

Dospělí Cizí 

v DČ

Celkem

59 539 46 002 13 010 13 977 3 806 136 334

V jídelně funguje objednávkový systém. 

Strávníci si dva dny předem vybírají ze 

dvou druhů hlavních jídel. Nový systém se 

velice dobře vžil, strávníci vyjadřují spoko-

jenost s dosavadním systémem i kvalitou 

stravování. Rovněž objednávání a odhla-

šování stravy přes internet je dětmi i rodiči 

vyhledáváno, strávníkům poskytuje zdar-

ma i další služby.

Dětem ZŠ bylo dvakrát týdně vydáváno 

státem dotované školní mléko. Expedová-

no 64 800 ks dotovaných mléčných nápo-

jů, službu využívalo 162 dětí.

Školní jídelna zajistila distribuci ovoce a 

zeleniny pro 361 dětí z 1.stupně v rámci 

celorepublikového projektu Ovoce do 

škol v množství 1 672 kg.

Ve školním roce 2009-10 bylo v kuchyni 

ŠJ v rámci DČ (doplňková činnost) uvaře-

no a vydáno 144 polévek.

ŠKOLNÍ JÍDELNA 2009–2010 ZŠ MŠ MŠ MŠ MŠ CEL KEM

KAPACITA 760 120 165 82  1 127

POČET 

STRÁVNÍKŮ

ŽÁCI 613 91 145 52 901

ZAMĚSTNANCI 66 12 19 7 104

CIZÍ 16    16

CELKEM 695 103 164 59 1 021

2007–08 přístavba jídelny pro učitele a kanceláří školní jídelny

Perličky z křesťanské MŠ:
• Moje babička měla dva psy. Jeden chcípnul 

a druhý umřel, takže jsou oba mrtví a teď má 

štěňátko – 5ti leté dítě

• Kristýnko, Tvůj tatínek hraje na nějaký nástroj? 

Ne na nic … Na počítač – dítě 3 roky

• Vojto, kde máš ten chleba? 

Otočil se mi tácek a on se mi ztratil – 4leté dítě

• Kdo to byl? Kdo to spletl? 

To jsem byl já, Volta – 4leté dítě
N a š e  š k o l a N a š e  š k o l a
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Akce zajišťované v DČ: stravování cizích 

strávníků, účastníků Letní tvořivé ško-

ly, Mezinárodního folklórního festivalu, 

pohoštění pro různá školení, semináře, 

příprava pečiva pro 6. absolventský ples 

školy.

Ve školním roce 2009–2010 se podařilo 

vytvořit stravovací minitým, jehož členy 

jsou vedoucí školní kuchyně, pracovnice 

provozující školní bufet, zástupce z řady 

rodičů i předsedkyně EKO týmu. Zúčast-

nění byli seznámeni s posláním a systé-

mem školního stravování, do nějž spadá 

i školní bufet, zohledněny podněty dětí 

i jejich rodičů, podpořena oblast životní-

ho prostředí zařazením Bio potravin i šir-

ší nabídky celozrnných potravin. 

Hlavním úkolem stravovacího minitýmu 

je ozdravit životní styl našich strávníků.      
Věra Dvořáková,

vedoucí školní jídelny

moderní kuchyně – po rekonstrukci 2007

Rozhovor s naším školníkem 
panem Zdeňkem Zochem

Školník, to je taková duše školy. U šaten 

vítá žáčky přicházející do školy, ví o všem, 

co se ve škole děje … 

Co všechno má školník na starosti?

Školník má na starosti pořádek kolem 

školy a v budově, zajišťuje odstranění 

závad a poruch, revize a ostatní potřebné 

úkoly, aby škola fungovala tak, jak má. 

A každý se v ní cítil příjemně.

Jsi znám jako „zpívající školník“. Nejdřív 

zaslechneme písničku a víme, že se blíží 

pan školník. V jakých situacích si zpíváš? 

Jaký je tvůj vztah k hudbě?

Zpívám si dost často (i když bohužel 

nemám hlas), je to pro mne uklidňující. 

Někoho to možná rozčílí – těm se omlou-

vám. Můj vztah k hudbě je kladný, ale už 

to není jako před lety, odpočinek trávím 

radši v klidu. 

Co si myslíš o žácích a o učitelích? Jací jsou, 

vždyť ty nás poznáváš v jiných chvílích než 

právě při vyučování. 

Žáci jsou děti. A děti si rády hrají. Škola 

by jim měla být příjemnou hrou, při které 

se toho hodně naučí a budou na ni vždy v 

dobrém vzpomínat. A učitelé? Těm přeji, 

aby se jim učilo v pohodě a chodit do ško-

ly bylo pro ně příjemné – ne únavné.

Máš na starost provozní personál – paní 

uklízečky. Co bys v jejich práci ocenil 

nejvíce?

Provozní personál – říkám tomu týlové (ne 

tylové ☺) zabezpečení. Uklízečky – velice 

důležité zaměstnání. Škola má obrovské 

plochy, opravdu to nemají jednoduché. 

O prázdninách jim přibude vždy generál-

ní úklid – teď zrovna malování a výměna 

oken. Myslím si, že i díky jejich vytrvalos-

ti a nasazení je škola po 20ti letech hezká!

Co bys této škole, jejím žákům, učitelům 

a všem pracovníkům i rodičům popřál do 

dalších let?

Škole bych přál sedlové střechy. A aby byla 

stále plná dětí!!! A ostatním? Všem pevné 

zdraví a dobrou náladu!!!

Děkuji za rozhovor.
 Ptala se Jana Bačáková

Den CO – pan školník je instruktorem v protiatomovém krytu

LITERÁRNÍ OKÉNKO

Hádanky s metaforou 

Čtyři hlavy pohromadě 
nikdy jim nic neuteče
Spousta jehel v teplíčku
někdy musí z domečku 
( t ygří  t lapy)

Makový koláč a kolem
slupky od banánu
Ten postoj má ale ránu!
Prostoru má kolem sebe dosti
na podzim spadávají žluté kosti
(s lunečnice)

Sevřené údolí mezi dvěma rukama 
V létě mnoho a stále běhá 
Na zimu usne a klesne smutkem
A na jaro se vzbudí a běží dál
( řek a)

Perličky z prvního stupně:
VLASTIVĚDA: 

• První kosmonaut byl T.G. Masaryk. 

• Knížata, která panovala na Velké Moravě: Moj-

mír, Rastislav, Svatoklub. 

•  Jak se jmenovaly tři dcery Krokovy? 

Kazi, Tetka a Libuše. 

• Při jaké práci zastihli Libušini koně Přemysla 

Oráče? Když voral s dvěma oly. 

• Jaké byly ve středověku radovánky nudících se 

šlechticů? Pořádali hony a soustředění. 

• Jak se bavila šlechta? Pořádali plesy, hostiny, 

turnaje a lovy divoké šlechty. 

• Jak se říkalo chudé šlechtě? Chudáci. 

• Co prodávala církev? Propustky. 

Poslouchá cizí rozhovory 
Každý den slyší slova 
Zaleze s někým do komory 
druhý den zase znova
( telefon)

Barevné peří okolo lítá 
je to květinová víla 
V zrcadle květin na sebe shlíží
koberec z barevných peří 
(mot ýl)

Básnické pokusy dětí 
z literárního semináře 6. třídy

Tyláček č. 63, březen 2008

Barevná zeměkoule
Kulatá koruna stromu
Cibulka ze záhonu
Velké barevné zrnko
jako zelené jablko
(míč)

Černý koláč běhá za tebou
ve městě i v ulici
ale taky v márnici
(st ín)

Kapek tolik na mě spadlo 
a jsem zelený padák 
(deštník)

N a š e  š k o l a N a š e  š k o l a
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Získané granty

N a š e  š k o l a N a š e  š k o l a

Rok Název projektu Vyhlašovatel Oblast podpory Rozpočet projektu Zdroje fi nancování Požadovaná dotace 

v Kč

Přiděleno Kč Spolufi nanco-

vání (v Kč)

Období realizace

1994 Výchova žáků k ekologickému myšlení MŠMT program ExTra 199 975,00 MŠMT 199 975,00 50 000,00 101 626,60 1994

1994 Mediatéka MŠMT Program rozvoje základního 

školství

1 185 000,00 MŠMT 1 185 000,00 90 000,00 20 649,40 1994

1995 Rozvoj ZŠ Školský úřad OP rozvoje základního a 

středního školství

170 000,00 školský úřad 170 000,00 128 500,00 0,00 1995

1997 Galerie výtvarného projevu dětí Śkolský úřad OP prevence návykových látek 25 000,00 školský úřad, škola 21 000,00 21 000,00 4 000,00 1997

2002 Lidé a tradice NA Sokrates mezinárodní spolupráce škol 504 600,00 Sokrates 504 600,00 504 600,00 0,00 2002-2005

2003 Společný basketbalový kemp ZŠ J. K. Tyla Písek a Scuola 

media statale Lissone

Jihočeský kraj mezinárodní spolupráce škol v 

oblasti tělovýchovy a sportu

45 866,00 Jihočeský kraj, 

basketbalový klub

28 000,00 28 000,00 17 866,00 2003

2004 Český rok - školní akademie Nadace Vltava obnovování a zachování 

lidových a cechovních tradic

10 142,00 Nadace Vltava, škola 10 000,00 10 000,00 142,00 2004

2005 SIPVZ národní – Tvorba multimediální pomůcky jako 

součást mediální výchovy žáků

MŠMT SIPVZ národní 621 239,00 MŠMT, škola 433 039,00 377 439,00 163 900,00 2005-2006

2005 ESF – OP RLZ Příprava a tvorba školních vzdělávacích programů 

v návaznosti na prohloubení odborné a pedagogické způsobilosti 

učitelů

MŠMT OP RLZ 2 270 000,00 ESF, SR 2 270 000,00 1 702 500,00 12 728,00 2005-2007

2005 ČEZ – Duhová dílna Nadace Duhová energie (ČEZ a.s.) podpora kreativní tvorby žáků 30 000,00 nadace 30 000,00 30 000,00 0,00 2005

2005 Rekonstrukce ŠJ 1. etapa MF 3 425 000,00 SR 2 500 000,00 2 500 000,00 2005

2006 Zajištění standardních ICT ve školách MŠMT SIPVZ 571 400,00 SR 571 400,00 571 400,00 0 2006

2006 Činnost pěveckého sboru 2006 OKCR MÚ Písek rozvoj neprofesionální a místní 

kultury

95 500,00 škola, MÚ 71 000,00 25 000,00 14 346,00 2006

2006 Kniha - pramen poznání OKCR MÚ Písek rozvoj neprofesionální a místní 

kultury

81 300,00 škola, MÚ, SRŽPŠ 59 100,00 28 000,00 14 171,00 2006

2006 Ideal school rules in an ideal european school – ideální 

školní řád v ideální evropské škole

MŠMT NAEP (Národní agentura 

pro evropské vzdělávací pro-

gramy)

program Comenius 427 000,00 Národní agentura pro 

evropské vzdělávací 

programy

427 000,00 427 000,00 2006 - 2009

2006 Rekonstrukce ŠJ 2. etapa MF 23 997 471,00 SR 15 000 000,00 15 000 000,00 8 977 471,00 2006-2007

2007 Dětský muzikál „O kočičím zpívání“ Jihočeský kraj podpora živé kultury 141 805,00 Jihočeský kraj, škola 113 444,00 70 000,00 70 749,00 2007

2007 SIPVZ konektivita MŠMT 20 000,00 SR 20 000,00 20,00 2007

2007 Bavorsko-česká žížala (projekt příhraniční spolupráce škol) Projektbüro Bayern-Böhmen 

Regen + škola

1500 let bavorsko-českého 

sousedství

8 947,00 Projektbüro Bayern-

Böhmen Regen + škola

8 947,00 8,00 2007

2008 Modernizace hřišť Základní školy J. K. Tyla a MŠ Písek RR ROP Jihozápad NUTS II 2.4. Rozvoj infrastruktury 

základního, středního a vyšší-

ho odborného školství

13 141 678,00 ROP+SR+Město 12 814 000,00 11 853 120,00 1 288 558,00 2008

2008 Rekonstrukce dětských hřišť, stavební úpravy a dovybavení 

mateřských škol ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

RR ROP Jihozápad NUTS II  

2. výzva

2.5. Rozvoj infrastruktury pro 

sociální integraci

9 140 050,00 ROP+SR+Město 8 595 000,00 2008

2008 Výstava Prostor kolem nás OKCR MÚ podpora živé kultury– kulturní 

výchova dětí a mládeže

68 404,00 Město Písek + škola 46 003,00 27 000,00 43 465,00 2008

2008 Příprava a zpracování projektové dokumentace školního 

projektu Zelená školní učebna ZŠ J. K. Tyla Písek

Komunitní nadace 

Blanicko - Otavská

ekologická výchova a 

vzdělávání

95 000,00 KONABO + škola 40 000,00 7 000,00 2009

2009 Volnočasové aktivity Město volný čas dětí 174 000,00 Město, škola 80 000,00 70 000,00 2009

2010 School garden = green classroom MŠMT NAEP (Národní agentura 

pro evropské vzdělávací pro-

gramy)

program Comenius 425 000,00 MŠMT 

(DZS NAEP)

17 000,-EUR

425 000,00 425 000,00 2010-2012

25 Celkem 56 874 377,00 45 622 508,00 33 945 587,00 10 729 672,00
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2 .  k a p i t o l a

Zajímavé osobnosti, 
které navštívily 
naši školu
pan prezident Václav Klaus

ministr školství Eduard Zeman

olympionička Katka Neumannová

Obrázky z kalendáře 2010  „ Ze života školy“

HRAJEME DIVADLO – Bohunka Kramplová, 2.B NA BRUSLENÍ – Kateřina Zikudová, 4.B

VZORNÁ TŘÍDA – Majka Vu Thi Trang, 6.C DEN BLÁZNIVÝCH ÚČESŮ – Lucie Kaněrová, 6.A
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Co o tom psal Tyláček…

Náš pan prezident Václav Klaus dostává 

každoročně mnoho pozvání na zahájení 

školního roku. Letos si vybral naše město a 

k potěšení nás všech i naši školu.

Přijel se svým doprovodem kolem osmé 

hodiny a všichni naši žáci i učitelé jej 

s nadšením přivítali před školou.

Nejprve navštívil první třídy, potom si pro-

hlédl naši školu, zastavil se u trofejí Sršňů 

a pokračoval do auly, kde již na něj čeka-

li zástupci žáků 6. – 9. tříd a hlavně my, 

redaktoři Tyláčka.

Rozproudila se velice zajímavá beseda. 

Žáci bez ostychu položili panu preziden-

tovi mnoho rozličných otázek. Na všechny 

ochotně odpověděl, jen přání jedné naší 

spolužačky, aby zazpíval, nevyhověl.

Po besedě se zapsal do kroniky, přijal od 

žáků drobné dárky a společně se svým 

doprovodem pokračoval v návštěvě Střed-

ní lesnické školy. 

A co nejvíce zajímalo naše žáky?

Jaký jste byl žák?

Myslím, že docela dobrý.

Jaké prázdniny se vám v dětství nejvíce 

líbily?

Jezdívali jsme do jižních Čech k Táboru, 

kde máme chalupu. Byly to opravdu tako-

vé poctivé prázdniny v přírodě. 30. června 

nás rodiče odvezli z Prahy a 31. srpna zase 

zpět.

Chodil jste za školu?

Každý člověk se někdy uleje. To musím 

přiznat. Že by to byla ale moje specialita, 

to opravdu ne.

Prozraďte nám, jaké jste byl dítě, když jste 

byl v našich letech?

V osmé třídě jsem zorganizoval třídní 

výlet a nebylo jasné, zda smíme, či nesmí-

me jet na dva dny. Večer před výletem mě 

vyslala třída k paní ředitelce, která nám 

to nezakázala, ale ani nedovolila. Druhý 

den jsem třídě řekl, že to máme dovolené. 

Nakonec se zjistilo, že jsme to dovolené 

neměli.

Víte o Písku nějakou zajímavost, kterou se 

můžeme pyšnit?

Myslím si, že písecký kamenný most 

zná opravdu každý. Na Písek mám spíše 

Pan prezident 
byl u nás ve škole
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takovou milou vzpomínku. Dnes již není 

povinná vojenská služba. Dříve kromě 

základní vojenské služby se konala čas od 

času i různá vojenská cvičení. A já strá-

vil šest dnů vojenského cvičení právě tady 

u vás. Mám na to opravdu milou vzpo-

mínku. Hodně jsem toho prochodil 

a docela dobře to tady znám.

Byl jste v Egyptě?

V Egyptě jsem byl před mnoha lety, v roce 

1967, a hráli jsme tam basketbal.

Kde v cizině se Vám nejvíce líbilo? 

To se dá opravdu těžko říct. Díky politice 

se člověk dostává na nejrůznější a oprav-

du krásná místa světa. Minulý týden jsme 

byli na ofi ciální návštěvě Islandu. Je to 

měsíční krajina, ostrov velikosti o málo 

větší než Česká republika a má 300 tisíc 

obyvatel. Jihočeský kraj má dvojnásobek 

obyvatel než celý Island.

Měl jste někdy otřes mozku?

Z medicínského hlediska ne, i když otře-

sen jsem byl v životě mnohokrát.

Dával jste při basketu smeče?

Když já jsem začínal hrávat košíkovou 

jako mladší dorostenec a chodil se dívat 

na naší ligu basketu v Praze, vzpomí-

nám si na dva dvoumetrové hráče, kteří 

při rozcvičce za velkého jásotu diváků, 

když jim vyšel krok, lehce do koše sesho-

ra míč hodili. Když jsem o pětadvacet let 

později jako nejstarší hrával v divizním 

mužstvu, tak smečovala téměř celá polo-

vina mužstva. Dá se říct, že během jed-

né generace se fyzická zdatnost opravdu 

zlepšila.

Co si myslíte, že je pro prezidenta opravdu 

důležité?

Pro prezidenta je důležité reprezentovat 

zemi doma i v zahraničí. Prezidentskou 

funkcí je dodávat něco, nějaký obsah, 

smysl. Nerozdělovat lidi, ale sjednoco-

vat je. Ti starší si možná vzpomenou, že 

když jsem pronášel své předvolební pro-

jevy, tak jsem použil takovou hříčku slov: 

„Chci být prezidentem aktivním a nikoli 

aktivistickým.“ Mezi příjemné chvíle pat-

ří například i návštěvy základních škol, 

třeba té vaší.
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A dojmy žáků?

Na svůj první den školy jsem se docela 

těšil, protože se zase uvidím s kamarády 

a načerpám nové vědomosti. Když jsem 

přišel do třídy, podivil jsem se, protože 

máme namalované lavice pěknými barva-

mi. Také jsem se těšil na nové spolužáky, 

ti se jmenují Martin a Nikola. První den 

k nám přijel pan prezident Václav Klaus. 

Pan prezident procházel 1. třídy naší ško-

ly. Před devátou hodinou jsme sešli po 

požárním schodišti, abychom se podíva-

li na odjezd pana prezidenta. Když pan 

prezident odcházel, rozdával pohlednice 

se svým podpisem. Já jsem nedostal, snad 

někdy příště… K jeho autu ho provázel 

hejtman Jihočeského kraje, starosta Měs-

ta Písku Luboš Průša, náš pan ředitel a 

samozřejmě ochranka. Měl asi 5 krásných 

aut. Pak jsme šli zpátky do třídy. Ten den 

byl fajn. Podle mého hodnocení 1*☺
Michal Vinárek 5.A

Do školy se mi moc nechtělo, ale když 

jsem zjistila, že uvidíme Václava Klau-

se, tak jsem změnila názor. Dlouho jsme 

čekali, než vyšel ze školy, ale stálo to za to. 

Když přišel, tak jsme byli nadšení, připra-

vili jsme si papíry a tužky, a když k nám 

přišel, dali jsme mu je. Ale pan prezident 

řekl, že se nám na papíry nepodepíše. 

Vyndal fotky a začal podepisovat. Všichni 

jsme chtěli fotku, a tak jsme se tlačili, když 

jsme dostali fotky, tak se šlo domů. Byl to 

vynikající zážitek.

Veronika Benešová 5.A

Tyláček č. 56, říjen 2005
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Návštěva ministra 
školství pana 
Eduarda Zemana

24. září 2001 navštívil naši školu ministr 

školství pan Eduard Zeman. Školu si pro-

hlédl, popovídal s učiteli a nakonec vše 

pochválil zápisem do pamětní knihy. Tak 

si přečtěme, …

Co o tom psal Tyláček…
(exkluzivní rozhovor pro náš časopis)

Pane ministře, chodil jste rád do školy?

Jak kdy, někdy ano, někdy ne.

Dostal jste někdy nějakou poznámku? 

Pokud ano, tak za jaký prohřešek.

Dostal jsem spousty poznámek. 

A za ledacos. Nejčastěji to byla rozbitá 

okna a podobné věci.

Co se vám na práci ministra líbí a co nao-

pak nelíbí?

Líbí se mi, že je to druh práce, kde má člo-

věk možnost něco udělat, něco změnit. To, 

co se mi na ní nelíbí, je, že nemám prak-

ticky žádný volný čas. A to je asi nejhorší.
Martin Bísek, 8.A

Tyláček č.  41 ,  pros inec 2001

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Kobercová hádanka

Jestli si myslíte, že už o kobercích všechno víte, tak jste na omylu. Já jsem koberec, který zdobí dům, ve kterém je všechno 

vážné, nikdo se moc nesměje a po pravdě řečeno, ani dětské radosti si moc neužiju.

Když jsem se dozvěděl, že vám mohu vyprávět svůj příběh, rozhodl jsem se, že si při tom užiju také trochu zábavy. Budu vám 

povídat o domě, ve kterém trávím život už asi dvě stě let. V mém vyprávění budou schované indicie a na konci příběhu se vás 

zeptám, jestli jste poznali, kde byste mě našli.

Muž jménem George dal postavit dům, ve kterém chtěl mít hlavně velkou pracovnu. Podle něho to měl být malý, skromný 

domeček. Ovšem v mé zemi musí být všechno jiné, velké a hlavně noblesní. Zedníci dům stále zvětšovali, přestavovali, a tak 

se tam George za svého života nemohl nikdy nastěhovat. Jeho nástupci už tam bydlet mohli. 

Roku 1812 Britové dům podpálili. Já jsem byl ve výhodě. Pocházím totiž z Persie a koberce z Persie nikdy nehoří. Jako jediný 

jsem přežil. Tolik si mě vážili, že mě vyčistili a odnesli do „Oválného salonu“. Teď jsem si teprve užíval. Chodili po mně a 

dodnes chodí návštěvy z celého světa.

I když jsem jen koberec, tak jsem taky měl svoji lásku. Jmenovala se Jacqueline. Přátelé jí říkali Jackie. Krásně voněla a nosila 

hezké kostýmy. Ovšem ty její podpatky mi opravdu vadily. Bylo mi velice líto, že jí zabili manžela a ona se musela odstěhovat.

Jak tak počítám, mám už čtyřicátého čtvrtého majitele. Je to první černoch, který se sem nastěhoval.

Mám vyprávět dál, nebo už víte, kde mě najdete? 

Láďa Fořt, 9.A
Tyláček č. 72, prosinec 2009
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Co o tom psal Tyláček…

Katka na návštěvě

„Ano, naši školu navštíví Kateřina Neu-

mannová,“ znělo školou celý týden před 

jejím příjezdem do naší školy. Kvůli 

obrovskému zájmu se však mohli besedy 

zúčastnit jen ti nejpilnější z každé třídy. 

Napětí trvalo až do poslední chvíle a nej-

častější otázka, která padala na hlavu 

pana zástupce Koce, byla: „Máme jí vykat, 

nebo tykat?“ Pan zástupce nám dodával 

odvahy a říkal: „Tyká jí celý národ, tak vy 

můžete taky!“ Ale to se mu to mluví jako 

jejímu bývalému spolužákovi!

Zprvu jsme se nemohli k otázkám rozhou-

pat, ale po jedné úvodní jsme zase nemohli 

přestat. Padaly nejrůznější dotazy a Katka 

dávala vyčerpávající odpovědi. Jsme rádi, 

že si na nás udělala čas a že naše redakce 

zachytila v exkluzivním interview ty nej-

zajímavější.

Od kdy jezdíš, Katko, na běžkách?

Když jsem byla malá, měla jsem radši 

sjezd a nerada jsem běžkovala. Bavil mě 

spíš kajak, ve kterém jsem závodila asi 

tak do 15 let. A v 16ti letech jsem začala 

s běžkami.

Jaké jsou tvoje koníčky?

Na koníčky nebo jiné sporty nemám 

moc čas, ale když se taková chvíle najde, 

jsem ráda s rodinou. Mám ráda jízdu na 

kolečkových bruslích nebo jízdu na kole a 

pokouším se i o golf.
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Jaké medaile si nejvíc ceníš?

Mám ráda všechny, ale asi nejvíc těch 

olympijských.

Kdo jsou tvoje největší soupeřky?

Rusky, Norky a Italky. Ale tím největším 

je doping.

Co si myslíš o dopingu na letošní olympi-

ádě?

Trochu mě to mrzelo a vzalo mi to chuť do 

závodění, ale snažila jsem se to překonat. 

Když běhu na lyžích věnujete ohromné 

úsilí a pak vás někdo porazí takovým způ-

sobem, je těžké se s tím vyrovnat. Všichni 

ruské závodnice odsoudili, ale medai-

le jim zůstaly. Snažím se nemyslet na to. 

Jinak by se mi závodilo moc těžko.

Vracíš se ráda do Písku?

Ano, vracím se sem ráda. Nejraději a nej-

častěji na jaře, protože jinak moc šancí 

nemám.

Jak dlouho budeš ještě závodit?

V tuhle chvíli vám nemůžu říci přesnou 

odpověď. Čeká mě ještě mistrovství svě-

ta a pak se uvidí. Chci ještě nějaký čas 

sportovat a pak se uvidí. Založení rodiny 

nezáleží jen na mně, ještě nemám ženicha 

(smích....), ale za rok už začnu o rodině 

skutečně uvažovat.

Beseda s olympijskou 
vítězkou
Katkou Neumannovou,
píseckou rodačkou
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Jaká byla tvoje nejhezčí dovolená?

Mám ráda teplo a moře. Nejhezčí byla 

na ostrově Mauricius. Letos pojedu na 

Kanárské ostrovy, kde ale už začnu lehce 

trénovat.

Máš nějaký svůj sportovní vzor?

Obdivuji každého sportovce, který něco 

dokáže. V každém věkovém období to 

byl někdo jiný. V současné době obdivuji 

Honzu Železného a velice si ho vážím za 

to, co dokázal a jak se dokázal vypořádat 

se zdravotními problémy.

Co je cílem nadace, kterou jsi založila?

Chtěla bych fi nančně pomoci a moti-

vovat mladé začínající závodníky, kteří 

nemohou kvůli nedostatku fi nancí kva-

litně sportovat. Jsme teprve na začátku a 

já doufám, že se nám tento záměr podaří 

uskutečnit.

Děkujeme za rozhovor a návštěvu v naší 

škole. Přejeme ti mnoho úspěchů na sněhu 

i v soukromém životě.

I já děkuji za pěkné přivítání a příjemně 

strávené dopoledne.
Katka Janíková 8.A, Katka Veselá 7.A

Tyláček č.43,  čer ven 2002

Nutno dodat, že od rozhovoru s Katkou 

Neumannovou se stalo několik důležitých 

událostí. Narodila se jí dcera Lucinka 

(která mimochodem se už také prošla… 

no, probatolila chodbami naší školy) 

a Katka získala tu nejcennější medaili 

– zlatou olympijskou!

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Jak vznikla přísloví …

Komu se nelení, tomu se zelení

Byl jednou jeden chudý chalupník. Měl ženu a tři syny. 

A kousek políčka, na kterém se pásly ovce. Jednou cha-

lupník řekl svým synům: „Komu se nelení, tomu se zelení, 

kluci, musíme si nějaký ten grošík přivydělat. Zkusíme, 

jestli to naše políčko bude k užitku. Vyzkoušíme vysázet 

nějaké rostlinky a potom je prodáme na trhu.“ A tak kluci 

souhlasili. Hned druhý den ráno je starý chalupník nahnal 

na pole. Kluci pole zrýpali a nakonec zasadili semínka, která 

měl chalupník po svém dědečkovi. A zalili semínka. Zalévali 

je den co den, pokud nepršelo.

Jednoho dne se objevily lístečky. Chalupník, žena a jejich 

synové byli moc rádi. Chalupník hned poznal, co je to za 

rostlinu. Byly to fi alky. Jednou řekl chalupník synům: „Tady 

máte nůši a sesbírejte fi alky. Odneste je na trh.“ Když se klu-

ci vrátili z trhu, usmál se. Příští den šli synové na trh znovu 

a koupili nové sazeničky. A takhle to šlo rok co rok.

Po dvaceti letech to bylo vyhlášené květinářství v kraji. 

A jestli ještě neumřeli, tak tam sázejí květiny dodnes.

J.J. Kudrna

Ranní ptáče dál doskáče

Příběh začal tím, že dvě malá ptáčata, přesně řečeno vrabec 

obecný a vrabec polní, chodila každé ráno, velmi brzy ráno!!! 

ven. Vždy vylétla ze svého hnízda a šla se projít po městské 

krajině, jiné dny naopak po polích. 

Soused pan Škrabal, který si každé ráno chodil kupovat 

noviny do nedaleké trafi ky, pozoroval ptactvo už delší dobu. 

A řekl si: „Ptáčata chodí každé ráno ven a celé dni jsou čilá. 

Budu to dělat stejně … a budu také čilý.“ Pán tak činil, činil 

a pořád ještě činí. Věřte mi, že je stále čilý, a to je mu už 

dobrých 90 let!

A z toho plyne: Choďte každé ráno na procházky … a sami 

uvidíte!

Jakub Dvořák,9.C

Tyláček č. 69, březen 2008
Práce vnikly při celodenním projektu Hrátky s češtinou 
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3 .  k a p i t o l a

Dobré tradice 
naší školy
Školní družina

Jazykové kurzy

Sportovní kurzy

Sršni

Akademie ke Dni matek

V tanečním rytmu

Vánoční koncerty

Výstavy ve škole

Absolventské plesy ZŠ J. K. Tyla

ŠKOLNÍ AKADEMIE – Iveta Janoušková, 4.B ZPÍVÁNÍ – Kristýna Nůsková, 6.B

NA VÝLETĚ V ZOO – Gabriela Janovská, 3.B ZDOBÍME SI ŠKOLU – Iveta Biskupová, 8.C

Obrázky z kalendáře 2010  „ Ze života školy“
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Školní družina

Z historie…

K mimoškolním aktivitám školní družiny 

patřily v letech 1997 – 2007 letní i zimní 

rekreace. Přestože se těšily zájmu rodičů 

i dětí, v roce 2007 jsme vyjeli naposledy. 

Nebylo to z důvodu, že bychom nechtěli 

rekreaci organizovat, nebo proto, že děti 

ztratily zájem, ale protože podle nových 

předpisů jsou aktivity spojené s pobytem 

mimo sídlo školy v rozporu s vyhláškou 

Ministerstva školství. A tak zbyly jen 

vzpomínky a pár fotografi í ….

rok 1997 –  poprvé rekreace u Balatonu

rok 1998 –  rekreace u Balatonu

rok 1999 –  poprvé rekreace v Itálii, 

Lignano

rok 2000 –  rekreace v Itálii, Pinarela di 

Cervia

rok 2001 –  rekreace v Itálii – Cesenatico

rok 2003 – zimní rekreace na Šumavě 

– chata Mládí

rok 2004 –  rekreace v Itálii – Lido di 

Jesolo

rok 2005 – zimní rekreace na Šumavě, 

chata Cihelny

rok 2006 – rekreace v Itálii – Cesenatico

rok 2007 – zimní rekreace na Šumavě 

– chata Cihelny

Mezi další aktivity, které jsou dnes bohužel 

jen minulostí, patřily sobotní výlety do 

bazénu v Horažďovicích. Byly oblíbené 

mezi dětmi a konaly se vždy na podzim 

koncem listopadu a na jaře v březnu.Děti 

se na ně vždy moc těšily a o zájemce neby-

la nouze.

Z historie po dnešek…

Karneval 

Pravidelně vždy na konci února pořádáme 

karneval. První ročník jsme uspořádali již 

v roce 1996. Většina dětí z prvního stupně 

se těší na tento den, kdy malá tělocvična 

ožije princeznami, vílami, kovboji, piráty, 

čarodějnicemi a jinými vtipnými maska-

mi, které si přijdou zasoutěžit, zatančit… 

prostě se „vyblbnout“.

Vánoční a jarní vystoupení pro seniory

Každoročně, již patnáct let, navštěvuje-

me před Vánocemi babičky a dědečky v 

Domovince, abychom je potěšili vánoč-

ním programem a vlastnoručně vyrobe-

nými dárečky. V posledních letech navště-

vujeme i seniory v Drhovli. Připravujeme 

i jarní vystoupení a začali jsme navštěvo-

vat i babičky a dědečky v nově otevřeném 

Seniorském domě.

Vánoční a velikonoční výstavy

Vánoční a velikonoční výstavy, spojené 

se soutěží O nejhezčí vánoční ozdobu 

a O nejhezčí velikonoční vajíčko, mají v 

našich aktivitách své místo již dlouhou 

řadu let. Soutěžní vánoční i velikonoč-

ní dekorace krášlí vchod do naší školy a 

navozují tak atmosféru nadcházejícího 

období. 

Ze současnosti… Sportovní olympiáda

S otevřením hřišť v roce 2009 se naskytl 

prostor pro zorganizování celodružinové 

olympiády. Soutěžilo se v těchto disciplí-

nách: skok přes švihadlo, hod do dálky, 

střelba na koš, skok z místa a běh. Děti si 

mezi sebou měřily síly, soutěžily s nad-

šením a za své výkony byly odměněny 

diplomy a věcnými cenami. V letošním 

roce 2010 pořádáme již druhý ročník této 

olympiády.
Vlasta Vlasatá, 

vedoucí vychovatelka ŠD

Jak se rodila školní družina
… aneb paní vychovatelka Marcela Novodvorská (Černá) vzpomíná…

Moje vzpomínka na prvopočátky „naší družiny“ je o něco starší, o to více intenzivnější, 

hlubší a osobnější. Vždy v dobrém, a tak trochu s nostalgií, vzpomínám na bývalé kolegyně 

Hanku Soumarovou, Ilonu Bečvářovou, Alenu Kudrličkovou, Martu Moravcovou a Ladu 

Novodvorskou, se kterými jsme vdechly družině život a daly jí směr.

Počátkem roku 1990, po první prohlídce ještě hrubé stavby nové školy, jsme se dověděly, 

že se zde tak nějak zapomnělo na prostory pro školní družinu a zázemí pro vychovatelky. 

Za vydatné pomoci a podpory pana ředitele a s jeho svolením jsme se pustily do shánění a 

zařizování družiny. Kabinet pro vychovatelky nám byl vytvořen z výklenku chodby, kam se 

vsadily dveře, zázemí pro děti se našlo v úzkých kabinetech za třídami, které měly sloužit 

třídním učitelkám. 

Vybaveny písemnými žádostmi jsme se s Hankou několikrát vydaly na Městský úřad 

– odbor školství. Díky pochopení ing. Koštové, p. Bicana a dalších byly družiny dovybaveny 

nábytkem a získaly jsme i fi nance na nákup hraček, gramofonových desek, audiokazet pro 

děti. Věřte, že nakoupit více kusů hraček nebo vhodných hudebních nahrávek jen několik 

měsíců po Sametové revoluci nebylo vůbec nic jednoduchého. Díky hodným lidem se nám 

podařilo sehnat zbytkový materiál pro výtvarné a pracovní činnosti družiny (kůže, kožen-

ky, papíry, dýhy, skleněné a hobrové destičky, korále, hlínu atd.)

Mezitím jsme zpracovávaly metodické a organizační záležitosti, a tak dávaly druži-

ně jasnou podobu. Již tenkrát vznikl základ k aktivitám. Některé trvají dodnes: plavání, 

vystoupení pro invalidní občany i seniory nebo karneval. Při prvním ročníku ho absolvova-

la celá škola velkolepým průvodem městem a poté pokračoval v tělocvičně za zvuku hudby 

z „kazeťáku“ … První absolventi, vzpomínáte? Další aktivity družiny časem zanikly: pra-

videlné návštěvy divadla, kina, vědomostní, pěvecké i sportovní soutěže s družinou bývalé 

školy J. A. Komenského, tuzemský tábor nebo s dětmi založené terárium se strašilkami a 

akvárium s rybičkami, burzy a řada dalších.

Čas jde, běží, uhání a letí stále rychleji vpřed. Mnohé zaniklo, aby dalo vzniknout nové-

mu. Jsou tu zcela nové možnosti a poznatky. Jiný úhel pohledu na výchovu dětí mimo vyu-

čování. Jiné osudy a životy vychovávaných a vychovávajících.

Je to čas – můj čas příjemně prožitý a prožívaný ve školní družině na ZŠ J. K. Tyla.
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Co o tom psal Tyláček…

Týden v Itálii

Byl pátek, půl desáté večer. Děti ze ško-

ly J. K. Tyla čekaly na autobus, který je 

odveze pryč od všech školních starostí 

na ono vysněné místo jménem Ligna-

no. Všichni nedočkavě snili o chvíli, kdy 

budou odpočívat na pláži u moře. Auto-

bus konečně přijel a všichni se rozloučili. 

Paní vychovatelky vybraly pasy a peníze 

navíc. Děti nastoupily do autobusu a pan 

řidič řekl: „Ti, kterým bývá špatně, si sed-

nou dopředu, ostatní dozadu!“ Autobus se 

rozjel. Rodiče mávali svým dětem a děti 

nazpátek rodičům. Autobusem se rozleh-

lo jednohlasné AHOJ!

Sotva jsme vyjeli z Písku, všichni se začali 

seznamovat a v autobuse to vypadalo jako 

o přestávce ve škole. Ve dvanáct zača-

la obcházet paní vychovatelka sedadla a 

všem řekla: „Tak, teď už buďte potichu, 

protože děti vepředu spí!“ V tu ránu všich-

ni ztichli a bylo slyšet jen šepot cestujících. 

Zhruba v jednu hodinu v noci jsme byli na 

česko-rakouských hranicích.

Zdálo se, že noc nikdy neskončí. Kdo 

nespal, díval se, jak vypadá Rakousko v 

noci. Na italských hranicích jsme čekali 

hodně dlouho. Když nás přes hranice pus-

tili, trvalo ještě docela dlouhou dobu, než 

jsme do města dojeli. „Hurá!“ ozývalo se 

autobusem. To už jsme byli na místě.

Paní vychovatelky se šly podívat na vilky, 

ve kterých jsme se později zabydleli. Hned 

jak se vracely zpátky, všichni začali svačit. 

Po svačině jsme vykládali autobus. Všech-

ny věci, které byly v kufrech nebo za sedač-

kami, jsme nanosili do garáže jedné vily. 

Když byly všechny věci na místě, popad-

li jsme plážové tašky a vydali se na pláž. 

Jakmile tam dorazila první skupina dětí, 

byl na dálku slyšet ohromný jásot. Ale to 

už byly na pláži i ostatní děti. Všichni se 

vrhli do rozpáleného písku pláže u Jader-

ského moře. Hodili jsme deky na písek 

a letěli jsme do vody. Na pláži si všichni 

užili spokojené odpoledne a každý si as-

poň jednou lokl slané vody. Nastal večer a 

museli jsme jít do vilek. Ve vilkách napřed 

paní vychovatelky rozdělily pokoje a pak 

jsme si museli vybalovat věci a připravo-

vat se na další den. Za chvíli jsme uslyšeli: 

„Večeře!“ První den byl u konce a všichni 

šli spát brzy.

Druhý den, když jsme se vzbudili, bylo 

krásně. Po snídani nám paní vychova-

telky daly nástup a dozvěděli jsme se, že 

po obědě půjdeme k moři, kde se budou 

konat hry. Po obědě jsme vyšli na pláž a 

užasli jsme nad vlnami, které byly ten den 

obrovské. Nedočkavě jsme vyhlíželi mís-

to, kde bychom si mohli položit deku a 

skočit do vody. Druhý den uběhl rychle a 

byl tu zase večer. S ním přišly i hry a spá-

nek. Pomalu ale jistě nastával třetí, po něm 

i čtvrtý den. Byli jsme u moře ráno i večer. 

Pátý den jsme se byli podívat ve městě. 

Bylo asi půl desáté večer, když jsme při-

šli. Šestý den nás vzaly paní vychovatelky 

na trhy. Tam jsme si mohli koupit dárky 

domů. Vyjeli jsme brzy ráno a přijeli na 

oběd. Byli jsme velmi spokojení, protože 

si každý vezl něco zpátky do vilek. Odpo-

ledne jsme šli k vodě a večer do města.

Cesenatico 2006
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Sedmý den jsme jeli do AQUA PARKU. 

Tam byly tobogány všech možných typů. 

Byli jsme tam celý den, ale vůbec jsme toho 

nelitovali. Naopak. Všichni se ten den opá-

lili dohněda. To byl poslední volný den.

Ráno jsme museli balit, a tak bylo spous-

tu práce. Po obědě jsme vyrazili na pláž, 

kde jsme byli do večera. Nastal odjezd. 

Všichni se loučili s mořem, pláží i Ligná-

nem. Ještě před odjezdem bylo vyhlášení 

výsledků soutěží a také MISS Itálie 1999. 

Každý jsme si vezli něco domů. Drobné 

odměny a diplom. Cesta domů utíkala 

rychle. Přijeli jsme v sedm hodin ráno.

Děti se vítaly s rodiči a vypravovaly jim, 

jaké to tam bylo. Myslím si, že nikdo z nás 

nikdy na Lignano nezapomene. 
Iva Šandová 7.D.

( Ty láček č.  32 ,  ř í jen 1999)

Jazykové kurzy

Když jsme v roce 1996 s paní učitelkami 

Simonou Vlkovou a Marcelou Marešovou 

(tehdy ještě Rybákovou) vyjely s dětmi 

2.  stupně na jazykové soustředění ang-

ličtinářů a němčinářů, netušily jsme, že 

vytváříme základy dlouholeté tradici. 

U Heřmaně na Benešovském mlýně se 

nám moc líbilo (dopoledne jsme se ve sku-

pinkách učili, konverzovali, hráli jazy-

kové hry, zpívali, výborně se tam vařilo, 

kolem louky a lesík lákaly ke hrám, říčka 

ke koupání), byla to výzva – opakovat kurz 

i další školní rok. Děti bývají na takových 

pobytech přátelské a zapálené pro hry a 

studijní aktivity, prožijeme spoustu legra-

ce, sbližujeme se. 

Od doby průkopnických kurzů uběhlo 

už několik let. Já se mnohem více věnuji 

mateřskému jazyku, obě paní učitelky už 

na naší škole neučí. Po nás převzali šta-

fetu další „jazykáři“: Pavel Koc, Dagmar 

Králová, Iva Švejcarová, Dáša Hovorková, 

Marcela Bicanová, Jana Šťáhlavská, Pavla 

Reinišová, Oldřiška Sedláčková… Z poby-

tů se stala tradice, která je živá dodnes. 

A tak hurá na další jazykové kurzy, 

neboť…

….Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem!....

How many languages you know, the more 

a man you are!... Wie viele Sprachen du 

sprichst, so viel bist du ein Mensch.
vzpomínala Mgr. Jana Bačáková 

(Pašková)
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Co o tom psal Tyláček…

Jazykový kurz 1999

Autobus ujížděl směr Temešvár a já byla 

plna očekávání. Měla jsem právo být zvě-

davá, vždyť jsem tam jela poprvé! První 

dojem mě opravdu nezklamal. Ubytov-

na voněla dřevem, ale to nebylo nic proti 

pokojům. Samozřejmě jsem tam nejela 

kvůli pokojům či ubytovně, ale kvůli zdo-

konalení se v angličtině. Zde se více než 

kde jinde uplatnila fráze: „Škola hrou“, 

nebo bych měla spíše napsat: „Angličtina 

hrou“? Díky písničkám se dobře učí (tak 

nějak to říkal pan učitel Koc a já s ním 

plně souhlasím). Opičárna, stezka odva-

hy, ringo, to jsou další věci, díky kterým 

se stal anglický a německý jazykový kurz 

ještě poutavějším (za což všem organizá-

torům samozřejmě děkuji). …

Jako třešničku na dortu jsem nechala dis-

kotéku. Nevidím rozdíl mezi „opravdo-

vou“ a tou, která se konala v Temešváru. 

Hudba hrála skvělé písničky, všichni se 

bavili, prostě zábava, jak má být. Ovšem 

jednu mínusku tento jazykový kurz měl: 

Všechno jednou končí!
Lenka Mrázková 7. A

Tyláček č.  31 ,  čer ven 1999

Jazykáč na Zadově 2007

První den jsme si povídali o rodině, 

samozřejmě anglicky. Nejprve nám paní 

učitelka dala chviličku čas na přípravu 

a pak jsme to sdělovali naší skupině. Po 

této hodině jsme šli na oběd, který nám 

moc nechutnal. Pak polední klid a po něm 

další hodinka, kde jsme dělali rodokmen. 

Nejdříve jsme dostali papír, na kterém byl 

cizí rodokmen, a ten jsme měli v anglič-

tině rozřešit. Když jsme všechno vědě-

li, vzali jsme si čtvrtku a vytvářeli svůj 

vlastní. A pak na nás čekal kvíz o rodině, 

naštěstí jsme mohli používat slovníky. 

Večeře, sprcha a večerní zpívání. Večerka 

byla v deset, ale nám se nechtělo spát 

Zato ráno to bylo naopak – pro změnu se 

nikomu nechtělo z postele. Kluci trochu 

lumpačili, chtěli sebrat holkám peřiny, 

ale všechno dobře dopadlo. Peřiny holky 

uchránily a mohli jsme normálně praco-

vat. Zase jsme si hráli a zpívali a den utekl 

jako voda. 

Ve středu nás vzbudili kluci nečekaným 

budíčkem. Nejdříve vešli a začali křičet 

: „Budíček!!!”, ale pak už jsme slyšeli jen 

podivný zvuk „křiklavé” píšťalky. A pak 

hurá učit se. Bylo to náročné, a proto jsme 

si na pokoji zahráli o poledním klidu pol-

štářovou bitvu, abychom si odpočinuli. 

Odpoledne jsme se sešli před chatou a 

obdivovali Kateřinu Neumannovou, kte-

rá přišla se svou dcerou Lucinkou a chvíli 

rozdávala podpisy. Pak jsme vyrazili na 

meteorologickou stanici. Cestou zpátky 

jsme se vyfotili s ovečkami a v chatě už na 

nás čekala večeře. Knedlíky s borůvkami. 

Mňam. To byla dobrota. Večer jsme zpí-

vali a pak byla diskotéka. Ten den byl plný 

energie, a tak jsme zalomili hned, jak jsme 

si lehli. 

Ve čtvrtek jsme se dopoledne dívali na video 

o Velké Británii, o školách, sportu, jídle, 

domech, tradicích, festivalech, o národ-

ních parcích. Taky jsme viděli tři pohádky. 

Odpoledne nás čekal orientační běh.

V pátek ráno jsme se ještě chvíli učili, lušti-

li jsme osmisměrky, prohlíželi jsme si kata-

logy o voskových fi gurínách a o Londýně. 

Poté jsme začali dělat plakátky z toho, co 

se nám na kurzu líbilo a co jsme se nauči-

li. Pak oběd a po něm jsme začali stěhovat 

naše věci do autobusu.

Moc se nám na kurzu líbilo. Bylo to tam 

moc pěkné.
Veronika Benešová, Nikol Černá 6. A

 Ty láček č.  63 ,  čer ven 2007
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Sportovní kurzy

Na naší škole umožňujeme svým žákům 

rozvíjet se v různých sportovních činnos-

tech, které jsou pak přínosem do života. 

Děti se tak mohou naučit, že volný čas lze 

trávit aktivně a ne jen u počítače, objevu-

jí kouzlo zážitků z přírody a ve skupině 

kamarádů, naučí se rozvíjet své fyzic-

ké zdraví či chránit svůj život, naučí se 

zatnout zuby, když něco jde ztuha, i to, 

že jsou pravidla, která se mají dodržovat, 

jinak se nedaří. Naši žáci již na 1. stupni 

navštěvují pravidelně kurzy plavání, učí 

se bruslit, chodí na jednodenní turistické 

výpravy nebo jedou do přírody na kolech. 

Na druhém stupni pořádáme lyžařské 

sportovní kurzy. Každá sedmá třída vyjíž-

dí v zimních měsících do hor, aby se nauči-

la lyžařskému umění na svazích sjezdovek 

či ve stopě na běžkách. Někteří se pod vede-

ním našich zkušených učitelů zdokonalují 

v tom, čemu se již dříve naučili, jiní stojí 

na lyžích poprvé. Jezdíme na Šumavu, na 

Boží Dar v Krušných horách….

Sportovní třídy na 2. stupni se zúčastňují 

i dalších sportovních kurzů – turistických, 

cykloturistických a vodáckých. Snad pár 

fotografi í prozradí, že nejde jen o zdoko-

nalování „fyzičky“, ale bývá to především 

báječný čas strávený mimo školu, mezi 

kamarády, blíž přírodě, blíž jeden druhé-

mu.
-ba-

Karneval na bruslích, zima 2010

Kolo se starostou, jaro 2004

Lyžařský kurz 7.A, 2008

 Cykloturistický a vodácký kurz 8.A, červen 2010

Perličky učitelů:
• Logicky si to odvodni.

• Tak, holky, koukněte na nějaké ty zlomeniny, 

musíme vybrat nějakou pěknou.

• Písemka v 7. roč. Do třídy vejde žák z 8. roční-

ku. ...Jo, takže pán s námi nebude psát 

písemku a toulá se po chodbě?

– Ale já jsem osmák.

Hmm .. aha.

• Jak říkám, i ten táta i ten máma o tom ví.
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Přehled sportovních kurzů ZŠ J. K. Tyla

Kurzy turistiky a pobytu v přírodě: 6. ročník

1. kurz turistika a PP 6. A  Trávníček, Janda, Hlavničková Heřmaň   24.–29. 5. 2004

2. kurz turistika a PP 6. A  Janda, Trávníček, Hlavničková Růžená září 2004

3. kurz turistika a PP 6. A  Hlavničková, Trávníček Růžená září 2005

4. kurz turistika a PP 6. A  Martenková, Hlavničková,Trávníček Růžená   18.–22. 9. 2006

5. kurz turistika a PP 6. A  Nováková, Hlavničková, Trávníček Růžená září 2007

6. kurz turistika a PP 6. A  Trávníček, Hlavničková,Šindelářová Růžená září 2008

7. kurz turistika a PP 6. A  Šindelářová, Martenková  Růžená září 2009

LVZ: 7. ročník

Jezdilo se na Šumavu na Zadov. V roce 2006 jsme přemístili kurzy do Krušných Hor 

na Boží Dar. Zde se kurzy konaly do roku 2009. V letošním roce jsme opět změnili 

lokalitu a jezdíme na Šumavu – tentokráte na Kramolín.

Kurzy cykloturistiky: 8. ročník

1. kurz Cykloturistika 8. A Šindelářová, Janovský Štědronín 6.–10. 6. 2005

2. kurz Cykloturistika 8. A Trávníček, Hlavničková, Janda Nová Pec – U lišáka 22.–6. 5. 2006

3. kurz Cykloturistika, rafty 8. A Šindelářová, Janovský Kobylnice Lipno  2007

4. kurz Cykloturistika 8. A Hlavničková, Trávníček, Janíková Nová Pec – tábor Lipno 2008

5. kurz Cykloturistika 8. A Martenková, Trávníček, Šindelářová Nová Pec – tábor Lipno, Vltava 2009 

6. kurz Cykloturistika 8. A Hlavničková, Trávníček Nová Pec – tábor Lipno  2010

 

Kurzy: 9. ročník

1. kurz Cykloturistika 9. A Nováková, Štulíková Lipno, Stožec 29. 5.–4. 6. 2005

2. kurz – Cykloturistika, rafty 9. A Šindelářová, Janovský Kobylnice Lipno 

3. kurz – Vodní turistika 9. A Trávníček, Hlavničková, Šindelářová Nová Pec – Lipno, Vltava 22.–26. 5.2007

4. kurz – VHT 9. A Šindelářová, Janovský Malá Skála, Pec pod Sněžkou  2.–6. 2008

5. kurz – Vodní turistika 9. A Hlavničková Nová Pec – tábor Lipno, Vltava 2009

6. kurz – Vodní turistika 9. A Martenková, Šindelářová Nová Pec – tábor Lipno, Vltava 2010

  Zpracoval Mgr. Stanislav Trávníček

Lyžařský kurz 7.A, 2003
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Když mě Jana Bačáková požádala, abych 

napsal nějaký text pojednávající o Sršních, 

myslel jsem, že to „sfouknu během velké pře-

stávky“… Teď tu sedím nad klávesnicí, oba 

své ukazováčky nastartované (psát deseti 

jsem uměl – nebo spíš neuměl – naposle-

dy na gymplu) a nevím, jak začít…asi je to 

pro mě příliš osobní. Přeci jen 15 let, to už 

je slušná dávka. Takže prosím, milý čtená-

ři, omluv autora tohoto textu – pokud se Ti 

jeho myšlenky budou zdát neuspořádané, 

neřku-li zmatené, není to snad proto, že by 

do psaní nedával dostatečné množství své 

energie, ale právě proto, že chce do tohoto 

textu přenést trochu srdce, které do basket-

balu dává.

Ač si většinou nepamatuji, co jsem měl 

předchozí den k večeři, na den, kdy TO 

začalo, si vzpomínám kupodivu docela 

živě. Někdy v září 1995 jsem jako začínající 

učitel přišel do ředitelny s přáním založit si 

kroužek basketbalu. Odpověď pana ředitele 

byla velmi jednoduchá, ale přesně taková, 

jakou jsem chtěl slyšet: „Máš mojí plnou 

podporu, ale všechny organizační věci si 

musíš zařídit sám.“ Na první trénink tehdy 

dorazilo 6 malých nadšených špuntů – dnes 

jim je 24 let… Pak se vše postupně nabalo-

valo, rozšiřovalo, zvětšovalo, až z původně 

basketbalového kroužku vznikl klub, který 

patří v práci s mládeží mezi nejlepší v celé 

zemi. Ale o tom zde až tak psát nechci (i 

když… kdo by se rád nepochválil). Za těch 

15 let jsem s basketbalem prožil spoustu 

krásných momentů. Nemluvím teď jen o 

výhrách, pohárech, medailích. Mám spíš 

na mysli tu spoustu kluků, kteří přijdou 

Sršni
… aneb trenér a leader školního 

basketbalového klubu Míra Janovský 

píše pro Almanach…

v 6-ti letech, a vy máte tu úžasnou mož-

nost je „tvarovat“, prožívat s nimi radost 

i smutek, těšit se na další zápasy, turnaje. 

Je skvělé, když se vám podaří získat nějaký 

titul, mnohem lepší ale je, když za vámi 

přijde mladý muž, který už basket dávno 

nehraje, poděkuje vám za všechno, co jste 

pro něj udělal, a začne vám vyprávět, co 

všechno mu basket do života dal. Věřte 

– strašně dobře se to poslouchá. Naplňuje 

mne, když vidím, jak z těch capartů vyrůs-

tají muži, kteří ví, co chtějí, a hlavně ví, 

CO MUSÍ UDĚLAT PRO TO, ABY SVÉ-

HO CÍLE DOSÁHLI. V tom si myslím, že 

jim basket poskytl skvělou průpravu.

A pak je tu ještě jedna věc. Je jasné, že 

kroužek se šesti kluky zvládneš utáhnout 

sám. Stejně tak je jasné, že klub, který 

má na 200 členů, sám utáhnout nemůžeš. 

Mám obrovské štěstí, že se mi díky basket-

balu podařilo poznat spoustu skvělých lidí, 

na které bych pravděpodobně jinak nikdy 

nenarazil. Původně jsem chtěl o každém z 

nich na toto místo něco napsat – zavzpo-

mínat, poděkovat a tak… Ale znám se 

– na někoho bych zapomněl a pak bych mu 

musel U Reinerů koupit minimálně „tata-

rák“…. Takže Vám všem, lidičky, kteří jste 

se rozhodli to tady se mnou táhnout, moc 

děkuji. Nejen za to, co děláte pro Sršně, ale 

trochu sobecky i za to, co děláte pro mne 

jako pro člověka. Před časem jsem dostal 

D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y
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poměrně lukrativní nabídku na trénování 

profesionálního týmu mimo Písek. Původ-

ně jsem byl přesvědčen, že ji přijmu. Přeci 

jen z profesního a i fi nančního hlediska 

ta nabídka znamenala asi vrchol toho, co 

bych mohl v tuto chvíli dosáhnout. Jenže 

bych i o mnoho přišel. To „mnoho“ jste 

především právě Vy, o kterých jsem psal 

v tomto odstavci.

„Pravé bohatství člověka nespočívá v tom, 

kolik má peněz, ale v tom, kolik toho zažije. 

Je to prostě o zážitcích, a proto jsem tady.“ 

Tuto větu neřekl kupodivu žádný fi losof 

nebo spisovatel, ale Jaromír Jágr, když se 

ho ptali, proč jako jiní hokejisté neodmítl 

přijet na mistrovství světa reprezentovat 

ČR… Myslím, že přesně vím, o čem mluvil. 

A tak mohu říci, že se cítím býti, i díky bas-

ketbalu, velmi bohatým člověkem. A věřím, 

že toto bohatství sdílím i s mnoha dalšími 

lidmi, což je na celé věci to nejúžasnější.

Na závěr mi dovol, milý čtenáři, poděko-

vat Ti za statečnost, pokud jsi vydržel až 

do těchto míst. Rád bych popřál Tylovce 

mnoho štěstí a zdaru do další dvacítky. 

Věřím, že spojenectví Tylovka – Sršni bude 

i nadále fungovat a přinášet radost i užitek 

spoustě dalších kluků, kteří stejně tak jako 

já propadnou krásné hře zvané basketbal. 

D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y

Akademie
ke Dni matek

Školní akademie, přehlídka tvůrčí a umě-
lecké činnosti našich žáků a jejich učite-
lů, bývá dárkem maminkám k svátku. 
Jednou byly dětmi osloveny přímo, aby 
napsaly, co pro ně maminka znamená. 
Přání, která Katka s Míšou vytahova-
ly z košíku, někdy vháněla slzy do očí, 
(maminko, když nejsi doma, jako by slun-
ce přestalo svítit…, maminko, když jedu 
na turnaj, nejraději bych si tě přibalila s 
sebou…, když jsem se narodila, byla jsi to 
ty, kdo mě učil mít rád…), jindy probou-
zela úsměv ve tváři (maminko, přál bych 
ti pradlenu…, maminko, chtěl bych pro 
tebe hrnec řízený počítačem...).
Představením chtějí žáci i děti z „mateři-
nek“ samozřejmě potěšit i ostatní, kteří 
se přijdou podívat. Z vystoupení vyzařuje 
radost dětí z pohybu, hudby a možnosti 
uplatnit svou tvořivost a fantazii. A to je 
to nejcennější, co všechny přítomné divá-
ky – rodiče, prarodiče a kamarády - může 
zahřát a potěšit.

Jak jsme s akademií začínali a jaká 

témata jsme postupně ztvárňovali?

Zde je chronologický přehled:

1994  skromné začátky v aule

1995  1. akademie v Divadle Fráni 

Šrámka – Květinková

1996  Pohádka je vláhou pro dětskou 

duši (pohádková akademie inspi-

rovaná knížkou Zdeňka Svěráka 

„Tatínku, ta se ti povedla!“)

1997  Člověče, nemrač se aneb o tom, 

že škola není jen obávaným ústa-

vem, ale klíčem ke světu fantazie 

a veselých nápadů

1998  Ringo-ding (zvonečková akade-

mie, dvě tříhodinová představení 

– odpolední a večerní!!!!!!!!!!!!!!)

1999  Košík splněných přání (přání 

maminkám – přímo od dětí)

2000  10. výročí školy

2001  Začínáme nové tisíciletí aneb 

kam se jako lidstvo ubíráme?

2002  Nejkrásnější kniha mého dětství

2003  Našemu městu s láskou 

(k 760. narozeninám Písku)

2004  Český rok (průřez kulturním 

dědictvím, tradicemi a folklórem 

českých krajů)
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2005  Příběhy od rodinného krbu

2006  Já-písnička

2007  Barevný svět (barevné písničky, 

pohádky, tančení, malování, …) 

– poslední Akademie v Divadle 

Fráni Šrámka před jeho rekon-

strukcí

2008  Křížem krážem světem (inspirace 

různými kulturami)- první Aka-

demie v Kulturním klubu Písek

2009  Pojďte s námi do pohádky (6 klu-

bíček pohádek, které rozmotával 

kašpárek)

2010  Už 20 let ve škole tvoříme a pra-

cujeme (k 20. výročí založení naší 

školy)

Několik dojmů a postřehů té,

která bývá „u toho“:

Mnoho let krásných zážitků z práce s dět-

mi, spolupráce s kolegy, zákulisních zmat-

ků, skvělé spolupráce s profesionálním 

týmem zaměstnanců divadla, pozvolná 

profesionalizace týmu režisérů, inspicien-

tů, technického štábu vytvořeného vždy 

z žáků 9. či 8. tříd, zvukařského týmu…

Vzpomínám si na rok 1998, kdy byl na 

Akademii pozván Roman Dragoun. 

Věděla jsem, že paní učitelku Sládkovou 

musím hlídat, vypomáhala hrou na kla-

vír v různých číslech a čekalo ji hlavní 

vystoupení pěveckého sboru. Ale co se 

nestalo! Sbor se již připravoval k nástu-

pu na pódium, kde právě zpíval poslední 

písničku Roman Dragoun. A Evinka Slád-

ková nikde! Poslali jsme posly, vyhlásili 

pátrání, všichni nervózní… Nedalo se nic 

dělat, musela jsem na pódium. „Prosím, 

jestli někde sedí paní učitelka Sládková, 

nechť se okamžitě dostaví ke svému sou-

boru, budeme začínat!“ Zoufalství v mém 

hlasu nebylo možné neslyšet. Mezi diváky 

se zvedla elegantně oblečená ženská posta-

va. Evinka! Přišla krokem klidným a roz-

vážným. „Toho Dragouna jsem si musela 

poslechnout,“ vydechla zasněně. Podobné 

případy se v zákulisí odehrávaly dost čas-

to. Dívenka, která měla recitovat báseň, 

nebyla chůvičkami z 8. a 9. tříd k uhlídá-

ní. Když měla přijít na řadu, našli ji detek-

tivové z realizačního týmu u maminky 

v hledišti. Výjimkou nebyli ani starší žáci. 

D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y

Představení O námořníku Tomovi a moř-

ské panně se téměř neodehrálo, protože 

mořské panny byly již připraveny za opo-

nou, ale jediný kluk Štěpán, hlavní role 

námořníka, v klidu sledoval představení 

na galerii.

Někdy bývala při generálce vypjatá atmo-

sféra. Pamatuji si, že právě nacvičovala 

country tance paní učitelka Votavová. 

„Karásku, už toho mám dost, zmlkni!“ 

zahartusila jsem na nejblíže stojícího 

žáka. „Ale, paní učitelko, to neřvu já, ale 

Novák,“ bránil se žák Karásek. „Já vim, 

ale za prvý – jeho neznám jménem, a za 

druhý – ty stojíš blíž.“ 

Během hlavního představení pracuji vždy 

jako inspicient na volné noze. Holky 

– moje kolegyně – mají všechno na pódiu 

zvládnuto a já přebíhám. Tu se na chvíli 

zastavím v hledišti, abych viděla, jak to 

konkrétní vystoupení vypadá. Tu běžím 

holkám inspicientkám připomenout to, 

co ony by stejně nezapomněly, tu sprintuji 

za panem Nedělou do zvukařské kabinky 

(„Pane Nedělo, teď tu nahrávku číslo 5!“ 

A téměř se omlouvám, že to připomínám 

takovému machrovi, jakým je zvukař 

divadla, který s námi projel celou generál-

ku a má scénář před sebou. Ale on vždyc-

ky vlídně a s úsměvem: „Už to tam mám, 

nebojte.“)

Dojemné chvíle, kdy se deváťáci loučí scé-

nami a písničkami z Evity nebo módní pře-

hlídkou, roztomilé chvíle, kdy prvňáčci či 

mateřinky při představení nezapomenou 

kontrolovat, zda se jejich maminka a tatí-

nek dívají, a zamávají jim, nebo se zapo-

menou a povytáhnou si punčocháčky.

Napětí, stres, zmatek a spolupráce, poro-

zumění a přátelství. To je neopakovatelná 

atmosféra našich školních akademií, kde 

se musíme spoléhat jeden na druhého, kdy 

se učitelé a žáci stávají kamarády. Pak kvě-

tiny, potlesk, úleva. Druhý den ve škole, 

když se setkám s učiteli a žáky, kteří byli 

„u toho“, mám vždycky pocit, že jsme si 

blíž, protože jsme prožili něco výjimečné-

ho – pracovali jsme na společném díle.

Jana Bačáková

Co o tom psal Tyláček…

Tématem letošní Akademie byla „Nejkrás-

nější kniha mého dětství“. Snad každý, 

kdo seděl v sále, měl nějakou tu „knihu 

svého srdce“, knihu, která v dětství formo-

vala jeho pohled na svět, knihu fantazie 

a dobrodružství, knihu, ve které vždycky 

zvítězí dobro nad zlem. Ano, to je svět dět-

ské knihy.

Oslovili jsme všechny generace: „Zavzpo-

mínejte na nejkrásnější knihu Vašeho 

dětství“. A tak jste mohli spolu s námi 

v našem pohádkovém houpacím křesle 

zavzpomínat na knížky, které snad čas 

zaprášil v knihovničkách, ale ne ve Vašich 

vzpomínkách.

D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y
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Myslím, že každý z nás dospělých má 

nějakou knihu, kterou četl, když byl malý, 

a ke které se třeba rád občas vrátí i dnes.

Tou mojí, asi nejoblíbenější, se stal „Ško-
lák Kája Mařík“. Pod pseudonymem Felix 

Háj ho napsala paní Marie Vágnerová.

Vypráví životní příběh chudého chlap-

ce Káji, který žije se svými rodiči v malé 

hájence poblíž městečka Lážov. Pozná-

váme v něm dítě upřímné, otevřené, čis-

té jako studánka. Je vychováván k lásce 

k Bohu. Prožívala jsem s ním všechna 

dobrodružství, jeho radosti i starosti, lum-

párny, kterých se – většinou z dobré vůle 

někomu pomoci – dopouštěl dost a dost. 

Od malička se kamarádil s „pánovic Zdeň-

kou“ - dcerou místního nadlesního. Jejich 

přátelství rostlo ve stále pevnější pouto, 

v lásku na celý život.

Sedm dílů Káji Maříka jsem poprvé pře-

četla ve třetí nebo čtvrté třídě. Už tenkrát 

jsem znala leccos, milovala jsem knížky od 

chvíle, kdy jsem se naučila číst. Tuhle, na 

kterou tak ráda vzpomínám, mi jednoho 

dne přivezla maminka. Vypůjčila si ji od 

své kamarádky. Zdála se mi moc zvláštní 

a tajemná. Byly to vlastně knížky tři – vel-

mi tlusté, se zažloutlými, pomačkanými 

stránkami, zohýbanými v rozích, jak někdo 

přede mnou otáčel stránky.Tu a tam obrá-

zek – taková perokresba s kratičkou větou 

z textu. Desky všech tří knížek byly silné, 

hnědé, bez obrázku či nadpisu. Vypadalo 

to jako z nějaké stařičké kroniky. Nikdy 

před tím jsem takovou knihu nečetla.

Začala jsem pomalu číst...

Ta knížka byla úplně jiná než ty, které jsem 

znala. Až o mnoho let později jsem pocho-

pila, proč se mi dostalo do rukou tohle jedi-

nečné vydání. Celý příběh byl prodchnut 

křesťanskou láskou, vírou v Boha, a to bylo 

bohužel něco, co se v té době nemělo roz-

víjet. Příběh Káji Maříka mě úplně ohro-

mil. Pamatuji si, jak jsem plakala nad těmi 

zažloutlými stránkami pokaždé, když můj 

hrdina byl nešťastný a smutný, jak jsem se 

radovala a usmívala, když se mu dařilo. Po 

listopadu 89 konečně vyšel „Kája Mařík“ 

znovu. Nelenila jsem a zakoupila všech 

sedm dílů, které jsem znala. Znovu jsem 

začala číst. Už to nebylo takové. Pozname-

naná studiem literatury jsem se nedokáza-

la už radovat jako tenkrát, docházela mi 

bohužel umělecká kvalita tohoto díla. Ale 

stejně. Když se mě někdo zeptá na knížku, 

kterou jsem jako dítě měla nejraději, vzpo-

menu si okamžitě na Káju Maříka.
Martina Pobříslová, učitelka

Od své dcery jsem dostala za úkol „něco“ 

napsat o své nejmilejší knize v dětství. 

To je těžké. Dětství je tak dlouhé, jak se 

člověk dítětem cítí. Duši dítěte si někdo 

nese po celý život. Na formování osob-

nosti jedince od nejútlejšího věku má vliv 

prostředí, ve kterém dítě žije. Jestliže je 

od malička obklopeno knihami a zároveň 

náruživými čtenáři, určitě to tu dětskou 

dušičku ovlivní. A v takovémto prostředí 

jsem společně se svými sourozenci vyrůs-

tala. Jeden panelákový pokoj byl vyhra-

zen knihám a časopisům. Knihovny zdobí 

3 stěny vysoké až ke stropu.

Vlevo ode dveří je pro mě, 7-10tiletého 

čtenáře, oblast nezajímavého čtení. Samé 

lékařské a jiné odborné publikace. Proti 

dveřím je to oblast dobrodružná, hororová 

a detektivní. Zatím dávám přednost vpra-

vo postavené knihovně. Zde na mě čekají 

poklady. Spousty neodkrytých pokladů. 

Vždyť tam jsou dětské knihy mých rodičů 

i prarodičů, a to nepočítám knižní dárky 

svých sourozenců. Postupem času tam 

přibývají, knihy, které jsem dostávala ke 

každému svátku, narozeninám, k Váno-

cům. Ten nedočkavý a zároveň uklidňující 

pocit při výběru nějakého toho pokladu, 

cítívám to dodnes. Dítě vybírá (vybírá-li 
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samo) četbu podle ilustrací. Myslím si, že 

z české produkce má obrovský a kvalitní 

výběr. Číst jsem uměla brzy, takže jsem 

nemusela obtěžovat rodinu. Většinou po 

ránu v sobotu a v neděli jsem popadla 

3 díly kresleného kocoura Vavřince a vlez-

la jsem si do postýlky, kde jsem fandila 

prasátku Mojmírovi. Od 1. čísla jsme ode-

bírali Čtyřlístek, Mateřídoušku, Ohníček 

a postupně, jak jsme se sourozenci vyrůs-

tali, nám naši kupovali časopisy úměrné 

našemu věku.

Abych se vrátila ke knihám. Jak já milova-

la Pohádkového dědečka od pana Petiš-

ky! Krtečka, jak ke kalhotkám přišel a jak 

si opravil autíčko. Jeho hromádka země 

mi připadala jako udělaná z bonbónků. 

Nesmím zapomenout na sešit s kresleným 

Ferdou Mravencem a kuřetem Napipi. 

Pohádky? Nejdříve mi je předčítali, zvláš-

tě babička. Ještě mám schované „Pohád-

ky o vílách, princích a princeznách“, 

„O Hrudce Babulce“ a jiné. Mé stonání 

je spojeno s cinkáním mytého nádobí 

z kuchyně, s vůní dobrůtek dělaných spe-

ciálně pro maroda a s hromadou knih, 

balancujících u mé postele. Na nočním 

stolku vedle hrnečku s čajem trůnila krá-

lovna Kniha, která vyhrála výběr z této 

vratké hromady. Těch královen bylo hod-

ně. Moje maminka dokázala vystihnout 

vkus čtenáře, jeho záliby. Hlavně díky ní 

jsem nalezla lásku k literatuře. V době 

svých dětských nemocí jsem přečetla 

spousty knih. Určitě to nebyly proležené 

nudné dny. Knihy mě pomáhaly uzdra-

vovat. Kája Mařík, všechny knihy od 

E. Kästnera, Rumcajs, O Krakonošovi, 

Nezbedné pohádky, Diamantová sekera, 

Neználek ve Slunečním městě, Křemílek 

a Vochomůrka, Děti z Bullerbynu, Emil 

Neplecha a další a další.

Později jsem zažívala příhody Kalle 

Blomkvista a jeho kamarádů, bála jsem se 

ve Stínadlech s Rychlými šípy, s Boříkem 

a Mikulášem jsem společně měla patálie.

Abych byla trochu dívčí, tak jsem dostala 

od babičky Gabru a Málinku, četla jsem 

tyto díly několikrát. Každému děvčeti 

doporučuji přečíst Bibi od K. Michaeli-

sové. Ve 13ti letech jsem objevila knihu 

od anglického spisovatele A. Ransome-

ho. Jeho Vlaštovky a Amazonky patřily 

k mým literárním kamarádům po mno-

ho let. Dodnes mají knihy tohoto autora 

čestné místo v mé knihovně a nedávno 

k nim přibyla jejich knižní sestřička – 

u nás dosud nepřeložený románek Slečna 

Lee. Přála jsem si ji k Ježíšku a Ježíšek mi 

ji přinesl. Přečetla jsem si ji o vánočních 

prázdninách, během jednoho vánočního 

zasněženého odpoledne. I když je to kni-

ha určená mládeži, dospělý s duší dítě-

te si ji rád a s chutí přečte. Vy se ptáte...  

„A co televize?“ Byla, měli jsme ji, ale 

sloužila nám a ne my jí. Pouštěli jsme tuto 

bedýnku minimálně, nebylo tolik progra-

mů, zpočátku jenom jeden, a hlavně nebyl 

takový výběr fi lmů, zábavných pořadů 

atd. Dovedly jsme se (my děti) zklidnit 

i bez televize. Všichni jsme si dovedli hrát, 

vymýšlet nové hry, hráli jsme je podle 

našich literárních hrdinů, které jsme si 

vysnili, jak vypadají, jaké dělají pohyby. 

Televize nás o tu fantazii okrádá, přebí-

ráme pasivně, co nám předkládá, a jsme 

nevědomky manipulováni, co si máme 

myslet, jak máme jednat, soudit.
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Ptala jsem se své dcerky, jaká kniha ji 

v poslední době zaujala. Vyhrál to Har-

ry Potter. Přečetla jsem všechny díly a 

musím říci, že se mi velice líbil. Genera-

ce mých dětí bude určitě ovlivněna tím-

to bestsellerem. Potěšilo mě, že dcerka 

po shlédnutí fi lmu prohlásila, že kni-

ha byla lepší. Kniha bude vždy lepší než 

fi lm, jenom najděme si čas knihu vybrat a 

strávit s ní příjemné odpoledne, na které 

budeme rádi vzpomínat. 
Soňa Sádlová – maminka

Má nejoblíbenější kniha z mého dětství je 

Šípková Růženka. Ještě dnes si pamatuji, 

jak jsem jako ta dívka usínala v pohádko-

vých snech a nechávala se jimi jemně, po 

krůčcích doprovázet do krajiny snů. Tam 

na mě vždy čekala ona a spousta jiných 

pohádkových přátel, s nimiž jsem zažívala 

nekonečno dobrodružství.

Princ se mečem snaží dobýt k zámku, kde 

plané růže kvetou, jako temné lesy. Píle, 

snaha a láska ho dovedly až za princeznou. 

Vždyť jsem si představovala. jak mě nějaký 

princ políbí z krutého spánku bez živé-

ho srdce. Vezme mne za ruku a prohlásí: 

„Pojď, má princezno, jedeme na bílém vra-

níkovi po barevné duze k oblakům čistým 

jako přátelství samo“. Ovšem v pohádkách 

je všechno možné. Děkuji za to krásné dět-

ství. Vzpomínka na prince z Šípkového krá-

lovství je teď už tak ztracená v opravdovém 

životě. Už nemám sypký čas ani tu kdysi 

stálou náladu. Dříve, dávno pod petrole-

jovými lampami při svitu svíčky povídání 

o Šípkové Růžence muselo být nádherné. 

Či v odlesku blýskavého světla slunce, při-

pomínající křišťál roztavený na horké peci. 

Dobrodružství mi nedalo chvíli si oddech-

nout. Pocity byly tak smíšené a napínavé. 

Toť pohádka. Asi jako různorodé květiny 

na louce. Princezna je každá a princ také 

každý. Teď se jenom najít. Ani v pohádce 

není vše vymyšlené, proto ji má každý rád. 

Bez ohledu na dlouhý nebo krátký věk. Je 

věčná a zůstává v srdci nadále.
Andrea Marinová, žákyně 7.A

V první třídě obecné školy jsem se díky 

paní učitelce Menšíkové seznámil se 

svou oblíbenou knihou – Malý Bobeš. 

Její hlavní hrdina mi byl blízký, protože 

vyrůstal v podobných podmínkách a byl 

taky tak hodný jako tenkrát já. Když nám 

paní učitelka knížku četla, seděl jsem jí na 

klíně a poslouchal se zatajeným dechem. 

Pamatuji si, že mi sáhla na nos a říkala: 

„Tak přesně takovýhle nos měl, děti, malý 

Bobeš.“ Spolužáci mi tenkrát její přízeň 

dost záviděli. Na první léta školy vzpomí-

nám jako na krásné období, kdy jsme si 

četli a hráli si.
dědeček pan Šrůt

Odpověď na otázku ohledně mé nejoblíbe-

nější knihy z dětství je velmi komplikova-

ná. Těch knih jsou totiž desítky.

Pamatuji si jako dnes den, kdy mě mamin-

ka poprvé přivedla do tehdy Městské lidové 

knihovny ve Vodňanech (šli jsme od lékaře a 

já měl hroznou angínu – tak snad abych se 

doma nenudil), a tam to všechno začalo…

Tak zaprvé, Jules Verne a jeho romány. 
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Všechny jsem četl několikrát. Ovšem nejvíce 

jsem miloval 20.000 mil pod mořem, Dva 
roky prázdnin, Tajuplný ostrov, Pět neděl 
v balóně a Patnáctiletého kapitána.
Pak mě vzali do svého zajetí indiáni a kov-

bojové. Karel May prý na Divokém západě 

nikdy nebyl, ale opravdu mu to nemám za 

zlé. Jeho Old Shatterhand a Vinnetou, 

prohnaní Komančové a desperáti rozlič-

ných jmen přede mnou defi lují v mých 

vzpomínkách v nekonečných řadách.

Těch knih byly opravdu stovky, a tak vybrat 

jednu jedinou snad ani nejde, nicméně 

pokusím se o to.

Přibližně před měsícem přišla do školy 

nabídka Klubu mladého čtenáře a v ní 

jsem objevil titul Bořík a spol. po 15ti 
letech. Ihned jsem si vzpomněl na partu 

kolem Boříka a zatoužil si připomenout 

stará dobrodružství.

Hrdiny příběhu přivedl na svět pan spiso-

vatel Vojtěch Steklač a vše báječně ilustro-

val pan Adolf Born. Není to vlastně kniha 

jedna, je jich hned pět. Všechny se jmenují 

podle členů party holešovických kluků, 

kteří spolu chodí do jedné třídy základní 

školy, tedy Bořík a spol., Aleš a spol., Mirek 

a spol., Čenda a spol. a Bohoušek a spol. 

Bohoušek, abych nezapomněl, ale do party 

nepatří, je to úhlavní nepřítel celé party. A 

proč nepřítel? Je to totiž šprt a premiant! A 

uznejte sami, dá se s mazánky paní učitel-

ky kamarádit?

Knihy vypráví s dospěláckým nadhledem 

a vtipem Bořík a všechny se vlastně točí 

kolem školy.

Kromě dalších postav, které si jistě zaslouží 

alespoň jmenování (strýc vynálezce Chro-

bák, všetečný domovník Všetička, Růžen-

ka z cirkusu, básník Ištván, detektivní 

dvojčata Lorencové...), mě skutečně získal 

školní inspektor Mišoň.

Mám-li mluvit o fenoménu, kterým ten-

to postrach všech učitelů nepochybně byl, 

nevyhnu se zákonitě jisté zkratce. Byla to 

i v této knize postava smyšlená, nicméně 

se mi vryla do podvědomí stejně hluboko 

jako později postava českého génia Járy da 

Cimrmana. S úsměvem v jednom koutku 

úst a s mrazením v zádech jsem vždy hltal 

jeho neuvěřitelné metody a postupy. Vždyť 

vlastně posuďte sami.

„Nikdo neví, kdy se vlastně inspektor 

Mišoň narodil. Významným vědeckým 

argumentem pro teorii, že vlastně exis-

toval od samého počátku lidských dějin, 

je skutečnost, že kresby na polynéských 

ostrovech se nachlup podobají fotografi i 

z jeho občanské legitimace. Jiní badatelé 

a historici zastávají teorii, že na vzniku 

inspektora mají největší zásluhu Mišo-

ňova školní léta. Chlapeček Mišoň byl 

prý nejpříšernější žák všech dob a hotový 

postrach učitelů. Mezi jeho oblíbené žerty 

patřilo pouštění myší pod nohy nic netu-

šící učitelky, dále výroba bouchacích kuli-

ček a kýchacích prášků, rozbíjení oken, 

kouření na záchodě, nestydaté lhaní rodi-

čům, ba dokonce i přepisování známek 

v žákovské knížce.

Za to ovšem učitelé chlapečka přísně, 

avšak správně trestali, dávali mu neustá-

le trojky z mravů, nechali ho propadat, 

takže když bylo Mišoňovi rovných dvacet 

let, byl teprve žákem šesté třídy, což ho 

velice hnětlo, a rozhodl se, že se učite-
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lům pomstí. A vymyslel pomstu vskutku 

ďábelskou. Pomocí různých padělaných 

vysvědčení a známostí v podsvětí dosáhl 

titulu školního inspektora. Ten den, kdy 

k tomu došlo, měl by být slaven jako Den 

učitelského smutku, ale jelikož to bylo 

právě prvního dubna, nikdo nebral zpo-

čátku inspektora Mišoně vážně…“

Teď, kdykoliv se někdo zmíní o inspek-

ci ve škole, moje první myšlenka padne 

na inspektora Mišoně. Snad k nám nikdy 

nepřijde, i když po setkání s ním toužím již 

od dětství.
Pavel Koc, zástupce ředitele

Tyláček č.  43 ,  čer ven 2000

V tanečním rytmu

Pod vedením školy a ve spolupráci se 

Sdružením rodičů a přátel školy byla 

založena v roce 1998 taneční škola s výu-

kou společenského tance a společenského 

chování - Čtyřlístek. Po celá léta je snahou 

lektorů pana Josefa Motla a paní Heidrun 

Motlové utvářet pohybem v souladu s hud-

bou osobnost dětí a tak je připravovat na 

budoucí život. Při nácviku se děti učí píli 

a trpělivosti. Na tanečním parketu se musí 

tanečníci pohybovat s elegancí spojenou 

s vkusem a zdokonalují své taneční doved-

nosti a vystupování. Dětská soutěživost 

napomáhá k překonávání nedostatků, při-

náší radost z tance a duševní obohacení. 

Zdokonalováním techniky pohybu a vytr-

valosti získávají návyky, které je provázejí 

celým životem.

Každým rokem v jarním období pořá-

dáme v kulturním domě již tradiční akci 

„V tanečním rytmu“. Je to taneční přehlíd-

ka všech standardních a latinsko – americ-

kých tanců. Taneční formace a tanečníky 

ze Čtyřlístku vždy diváci odměňují svým 

potleskem. Hostem večera je již deset let 

i taneční kroužek ZŠ J. K. Tyla Berušky 

pod vedením paní učitelky Zuzany Bínové 

a paní vychovatelky Marcely Lejčarové. 

V letošním roce 2010 se k 20. výročí 

založení školy uskutečnil taneční večer 

v trochu jiné podobě. Tancovala „celá ško-

la“ včetně paní učitelek. Společně věříme, 

že nadšení a radost z pohybu nás budou 

provázet i další léta.

Marcela Lejčarová, vychovatelka
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Co o tom psal Tyláček…

Ve čtvrtek 15.dubna se uskutečnil dal-

ší večer „V tanečním rytmu“ – tentokrát 

trochu jinak. V rámci oslav 20. výročí 

založení naší školy. Poděkování za pod-

poru této akce patří vedení a zaměstnan-

cům naší školy, pracovníkům Kulturního 

domu a samozřejmě také rodičům a  všem 

divákům, kteří milují tanec. 

Jako každým rokem jsme mohli vidět 

ukázky standardních a latinsko – ame-

rických tanců Tanečního kroužku při ZŠ 

J.K.Tyla pod vedením manželů Motlových 

a taneční kroužek Čtyřlístek ze Strakonic. 

Vyzkoušet si, jak se tančí na velkém sále, 

si přišli i naši nejmenší: děti z Křesťanské 

MŠ pod vedením M. Drncové, děti z 1.C 

s p. uč. M. Uhlíkovou, žáci z 2.B se svým 

řeckým tancem s p. uč. Z. Bínovou, děv-

čata a kluci z 5.C s vlastní choreografi í, 

taneční kroužek Berušky pod vedením p. 

uč. Z. Bínové a vych. M. Lejčarové. Pozvá-

ní přijala i dětská skupina Louisiánek se 

svým country tancem a Line dance pod 

vedením J. Říhové. Ve třetí části večera 

vystoupily naše gymnastky, s moderní 

skladbou dívky 8. ročníku a 9. ročník Line 

dance za účasti odvážných p. učitelek pod 

vedením p. uč. M. Hlavničkové. 

Věříme, že si všichni večer pěkně užili a 

doufáme, že příštím rokem uvidíme  další 

krásná vystoupení.
Marcela Lejčarová, vychovatelka 

 Ty láček č.74,  čer ven 2010
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Hvězdičky z Křesťanské MŠ

Line dance 

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Věř   

Věř v lásku, která je kolem nás

Věř slunci, které svítí na Zemi

a tobě nikdy nezhasne

Věř hvězdě, která ti štěstí dává

A kdykoliv se na ni podíváš, víš

že tě má ráda.

Nezapomeň na to, kým jsi

To je to jediné, co opravdu umíš

Nezapomeň na přátele

které okolo sebe máš. 

          Mirka Jurcová, 9.A, Tyláček č. 65, duben 2008, č. 66 červen 2008
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Vánoční koncerty

„Když byli v Betlémě, naplnily se dny a při-

šla její (Mariina) hodina. I porodila svého 

prvorozeného syna, zavinula jej do plenek 

a položila do jeslí, protože se pro ně nena-

šlo místo pod střechou …“ 
(Lukášovo evangelium, 2. kapitola)

Těmito slovy začíná vánoční příběh, tato 

slova také zaznívala v prosinci roku 2008 

z úst žáků, kteří slovem provázeli Vánoční 

koncert.

Každý rok pořádáme tyto koncerty, aby-

chom se zastavili v tom předvánočním 

spěchu a potěšili se písněmi, koledami, 

prožívali pokoj a radost z našich dětí.

 Koncepce vánočních koncertů se během 

let vyvíjela a měnila. Zpočátku to byly 

opravdové koncerty pod taktovkou paní 

učitelky Evy Sládkové. Zájem dětí o zpí-

vání byl tehdy veliký, a tak nebylo divu, že 

dokázaly zaujmout publikum svým celo-

večerním programem. 

Pro zpestření a oživení přicházeli před-

vést své hudební umění také nejrůznější 

hosté. A tak již tradičně zahajuje koncerty 

dětský pěvecký sbor Zvoneček. 

A Tyláček o tom napsal: 

„12. 12. 2002 se již tradičně uskutečnil 

v DFŠ pod vedením p. uč. E. Sládkové 

vánoční koncert. Vánoční písně přišly 

zazpívat děti z pěveckého sboru Zvoneček 

pod taktovkou p. uč. M. Mayerové, staré 

české koledy zazněly v podání pěvecké-

ho sboru ZŠ J.K.Tyla Andílci za pomoci 

p. uč. Švingera a hlavní sbor nás vánočně 

naladil směsicí českých a anglických koled. 

Hostem svátečního večera byli hudebníci 

ZUŠ s p. uč. Měchurou, hudebně pohy-

bový kroužek při ZŠ. J. K. Tyla a p. vych. 

K. Snášelová. Pořadem provázela paní 

L. Drdáková. Program bývá velmi bohatý 

a pestrý.“

Dnešní vánoční koncerty již nejsou čistě 

hudební záležitostí. Staly se spíše před-

vánoční akademií, na které se to hemží 

rozličným dětským uměním. Takže tam 

děti recitují, tančí, hrají na různé hudební 

nástroje, zpívají, hrají divadlo, předávají 

radost všem svým blízkým. A tak to má 

být – nejen před Vánocemi. 
Mgr. Martina Pobříslová

D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y

Výstavy ve škole

Naše škola již od svého vzniku žije čilým 

výtvarným životem. Nejprve jsme výsledky 

dětské tvorby vystavovali jen na nástěn-

kách, když nám přestaly stačit, založili 

jsme v roce 1993 tradici velkých projekto-

vých tematických výstav. Jejich frekvence 

se po čase ustálila a nyní se konají jednou 

za dva roky…..Žáci se tu kromě výtvar-

né tvorby samotné seznamují se vším, co 

k uspořádání takové výstavy náleží, a tak 

někteří vytvářejí plakáty, pozvánky, spo-

luúčastní se na přípravě katalogu či prů-

vodce, další nacvičují na vernisáž, jiní 

připravují raut, pro poslední tři výstavy 

vymýšlejí i otázky k pracovním listům, tzv. 

animaci, aby návštěvníci výstavu nejen 

shlédli, ale také prožili. Samozřejmostí je 

spolupráce při instalaci. Během mnoha 

desítek hodin svého volného času tým žáků 

a učitelů nainstaluje výstavu. Stalo se již 

zvykem, že výstava vždy zabydlí některou 

část školy a stane se tak na nějakou dobu 

její součástí. V tomto roce se taková výsta-

va koná již podesáté. 

Vůbec první velká výstava výtvarných 

prací na naší škole (1993) byla věnována 

našemu krásnému městu – k 750. výročí 

první písemné zmínky o něm. Neměla 

ještě projektový charakter, zato se jí kro-

mě žáků zúčastnilo i několik renomova-

ných výtvarníků našeho regionu. Oslovili 

jsme například F. Doubka, M. Štojdla, M. 

Uhrovou a mnoho dalších. Výstava měla 

název „Písecká paleta - Písek, mé měs-

to“. Mohli jste zde spatřit kresby, malby, 

grafi ky, malbu na hedvábí i různé kombi-

nované techniky.

Již o rok později (1994) jsme přišli 

s výstavou, která měla název „Hraje-

me si? Hrajeme!“ Nápaditá instalace na 

zadním schodišti školy předvedla, jak si 

děti představují divadlo. Při vernisáži, 

která začínala v Palackého sadech, děti 

z dramatického kroužku zahrály úryvek 

z Tylova Strakonického dudáka. Diváci 

na výstavě našli maňásky, loutky, masky, 

loutky čarodějnic v životní velikosti „léta-

ly“ prostorem, u stropu se vznášel drak a 

u vchodu vás přivítal Černokněžník. 

Dlouho před výstavou škola uspořádala 

masopustní průvod, na který se vypra-

vili žáci ve vlastnoručně vyrobených 

maskách. Některé z masek pak diváci 

nalezli na výstavě. Používali jsme nejrůz-

nější materiály, kašírovali jsme, šili, lepi-

li, modelovali, odlévali ze sádry… Byla 

to první projektová výstava a vyzkoušeli 

jsme si na ní, jakým výtvarným směrem 

se chceme ubírat nadále.

Třetí ročník (1995) byl ve znamení zájmu 

o životní prostředí. Měl vůbec největší 

návštěvnost. Kromě žáků píseckých škol 

sem zavítaly i nejrůznější zahraniční dele-

gace, představitelé městského zastupitel-

stva, přišla dokonce i profesorka biologie 

jedné americké univerzity. Děti se snažily 

svou prací vyjádřit obavy z následků dal-

šího ničení přírody. Výstava nesla název 

„Pozor, civilizace!“ Dětští tvůrci chtěli 

varovat dospělé a přimět je k zamyšlení. 

Výstava byla příspěvkem ke Dni Země 

a k Evropskému roku ochrany přírody. 

K působivosti výstavy přispělo i její umís-

tění v protiatomovém krytu pod školou. 

Vystoupení na vernisáž nastudoval školní 

dramatický kroužek „Krucipísek“. Byla to 

skvěle ztvárněná pantomima představují-

cí boj dobra se zlem. První část výstavy, 

hned za ocelovými dveřmi, byla ukázkou 

„života“ na Zemi po ekologické havárii 

či ničivé válce. Časoprostorovou branou 
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jste pak celí roztřesení mohli přejít do 

Muzea života. Tam na vás čekaly ukázky 

posledních živých organismů… Mimo 

jiné i homo sapiens… návštěvník zahlédl 

v zrcadle sám sebe… Pavučinou utkanou 

z vláken času jste vešli do ráje… Upro-

střed rostl strom života, na stěnách byly 

velkoplošné malby zvířat v jejich přiroze-

ném prostředí, z obrazů vystupovala troj-

rozměrná zvířata, např. slon, krokodýl, 

kosatka, šimpanz… kašírovaná na drátě-

ných kostrách. Dojem zde dokreslovala 

hudba se zvuky přírody. Z ráje, odkud 

se vám vůbec nechtělo, jste však museli 

do skutečného světa projít zpět muzeem, 

koncem světa a pancéřovými dveřmi… 

Další výstavou byl „Labyrint smys-

lů“(1997). V průvodci jste se mohli dočíst: 

„Vážený návštěvníku…vešel jsi do labyrin-

tu smyslů …přejeme Ti, aby ses zadíval, 

začichal, zaposlouchal a zahmatal a abys 

v té spleti vůní, chutí, hmatů, tónů a obra-

zů zabloudil. Krásně zabloudil ve světě 

naší fantazie.“ Práce vznikaly původně 

jako projektové řady, některé z nich pak 

byly vybrány na výstavu. Diváci se nejen 

dívali, ale skutečně používali své smysly a 

pak porovnávali své vjemy s představami 

malých výtvarníků.

„Vesmír v nás“ (1999) zabydlel další zají-

mavý prostor školy, aulu. Využili jsme stě-

ny, sloupy, pódium, schody, okna… i část 

chodby. Již tradičně jsme instalovali dva 

týdny včetně víkendů. Jádrem týmu byli 

i v tomto roce deváťáci, kteří přímo během 

instalace přicházeli s novými nápady na 

doplnění výstavy. Poprvé jsme zde použili 

také počítačovou grafi ku. Také tuto výsta-

vu jsme přihlásili do soutěže „Výstava 

nejen ve škole“. Tentokrát jsme obdrželi 

čestné uznání. Velmi zdařilými exponáty 

byly zejména kostýmy „obyvatel“ planet 

naší sluneční soustavy v podání žákyň 

9. A a s tím spojená módní přehlídka na 

vernisáži výstavy s vtipným průvodním 

slovem komentujícím jednotlivé modely. 

Zajímavým motivem byla návštěva Tor-

maťana, obyvatele planety Tormax, na 

naší planetě a jeho hledání tolerantních 

bytostí, kterým by nevadilo, že je odlišný. 

Výstava byla věnována 30. výročí vstupu 

člověka na Měsíc. Motto výstavy: „Ze vše-

ho, co může být za hranicemi našeho světa, 

je kousek uvnitř každého z nás. Naše fan-

tazie roztáhla křídla. Leťte s námi…“

V březnu 2002 jsme zvolili jako hlav-

ní motiv výstavy hudbu. Ta se zabydlela 

(Hudba) v horním patře pavilonu první-

ho stupně, ale začínala již dole pod scho-

dištěm. Tady návštěvníci spatřili orchestr 

i s dirigentem v životní velikosti, kašírova-

né postavy oblečené do reálných oděvů… 

Přezvětšené kresby hudebních nástrojů, 

pocitová abstraktní malba podle hudby 

klasiků, perokresby hudebních skladate-

lů, koláže, šachová partie fi gur klasické 

hudby s postavami moderní hudby, mal-

ba do partitury hudební skladby podle 

poslechu, ilustrace písniček, kompozice 

z kreseb detailů různých hudebních 

nástrojů, komiksy zachycující obsah textů 

písní, to vše a mnoho dalšího mohli zhléd-

nout diváci přicházející na naši výstavu.  

D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y

Divácky oblíbenou, ale na instalaci velmi 

náročnou byla výstava „Od pohádky klí-

ček mám“ (2004). Vernisáž výstavy zaha-

joval pan král, ve kterém pozorný divák 

odhalil pana ředitele, bylo zde i mnoho 

jiných pohádkových bytostí. Obrovští 

kašírovaní Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

hlídali vstup do prvního patra prvního 

stupně. Výjevy z různých pohádek se to 

zde jen hemžilo, scéna z loutkové pohád-

ky o Šípkové Růžence byla propracována 

do nejmenších detailů. Stromy s jitrnice-

mi, bonbóny a koláči, víly i trojhlavý drak 

s princeznou působili tak opravdově… 

postavili pohřební komoru egyptských 

pyramid popsanou hieroglyfy. Nezapo-

mněli jsme snad na žádný druh písma a 

na žádnou kulturu. Práce nám přinesla 

kromě radosti z tvorby i mnohá pozná-

ní… Hlavním motivem byl obrovský 

kašírovaný obličej slunce poznání, jehož 

„paprsky“ tvořily pruhy s písmy různých 

kultur. Velká barevná písmena z petlahví 

i rébusy, kompozice s písmem, hříčky s pís-

meny, tajné písmo….., to jsou jen některé 

z nápadů, které jste si mohli prohlédnout. 

Tato výstava byla první „akční“výstavou, 

do které byl téměř detektivně zapojen 

každý návštěvník, který chtěl vyplnit pra-

covní list. 

Velmi nehostinné prostory před protiato-

movým krytem se nám alespoň na chvíli 

podařilo zútulnit výstavou „Kniha – pra-

men poznání“(2006). Děti z prvního 

stupně se zaměřily na své oblíbené hrdi-

ny z večerníčků a pohádek. Kašírované 

postavičky byly doplněny velkoplošnými 

texty. Starší žáci se zaměřili na první zna-

ky, obrázky, písmo a jeho historii. V jesky-

ni Altamira byly vedle nástěnných maleb i 

první znaky, hned vedle žáci šestých tříd 

Prostor (2008), jednoduchý název výstavy 

nechal žáky přemýšlet, jak vymezit mís-

to, kde žijí. Přes malou školní galerii, kde 

byly výtvarné práce s tématem „Pohledy 

do krajiny“, jste se mohli podívat na zda-

řilé nástěnné malby žáků šestých tříd, 

kteří namalovali město a vesnici. V příze-

mí druhého stupně mohli návštěvníci na-

jít fotografi e a malby z historicky prvního 

Kurzu kresby, malby a výtvarné tvorby 

v přírodě. Nejvýraznější prací jsou foto-

grafi e plastiky (dnes již keramická plas-

tika) s tématem dominant města Písku a 

nástěnná malba náměstí s domy v různých 

historických slozích. Také tato výstava 

měla svou animaci. U této výstavy lze bez 

pochyby říct, že již trvale změnila vzhled 
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naší školy. Nejvíce práce zde odvedly děti 

navštěvující nepovinnou či povinně voli-

telnou výtvarnou dílnu. Ty se také nejvíce 

podílely na instalaci.

Zatím poslední výstavou, věnovanou 

20. výročí naší školy, je výstava s názvem 

Čas (2010). Její součástí je výstava v Malé 

školní galerii, která zachycuje školu, jak 

o ní přemýšlejí její žáci, život u nás ve 

škole i návrhy na medaili k výročí školy. 

Tento projekt zaplňuje horní patro pavi-

lonu prvního stupně. Najdete zde prá-

ce vyjadřující věky, epochy, staletí roky, 

roční období, měsíce, týdny, dny, hodiny 

minuty… a hodně toho fantastického… 

cestování časem, strážce času… a potom 

hodiny, spoustu hodin!

Malá školní galerie

Později se zrodil nápad seznamovat prů-

běžně s nejlepšími kresbami, malbami, 

kolážemi, grafi kami i s trojrozměrnými 

pracemi žáků v prostorách, které jsme 

nazvali „Malá školní galerie“. Od škol-

ního roku 1998/1999 zde připravuje-

me menší tematicky zaměřené soutěžní 

výstavy. Galerie nabízí své výstavní plo-

chy i našim výtvarně mimořádně talen-

tovaným žákům, kteří zde mohou před-

vést průřez svou dosavadní tvorbou. Této 

možnosti již využili v roce 2000 žák 9.C   

( dnes mladý architekt) Ladislav Krato-

chvíl svým medailonem „Co mám rád…“ 

a v roce 2002 Kateřina Procházková a Jan 

Říha výstavou „Kreslíme náš svět“. Kromě 

toho zde představujeme i výtvarné práce 

některých projektových dnů enviromen-

tální výchovy či výtvarné práce s tema-

tikou mezinárodních projektů Sokrates 

Comenius (výstavy Lidé a tradice, Škola 

v minulosti, Škola mýma očima, Škola 

mých snů). 

Kurz kresby, malby, výtvarné tvorby a 

fotografování v přírodě

Nová tradice pořádání takovýchto kur-

zů se ukazuje jako jedinečná příležitost 

stmelit žáky celé školy, kteří se zabývají 

výtvarnou tvorbou s radostí a zápalem, a 

umožnit jim společně rozvíjet své nadá-

ní. Kurzy jsou zároveň dílnou pro další 

výstavy. 

Keramická a kamenosochařská sympo-

zia pro nadané a zapálené žáky nejen 

z naší školy.

Mgr. Pavla Šrůtová

Co o tom psal Tyláček… 

Výtvarný kurz na Štědroníně

V pondělí 10. 5. po příjezdu na Štědro-

nín jsme byli všichni napjati, co bude dál. 

V první řadě bylo ubytování do pokojů 

ve spodní budově. Potom nám vedoucí 

kurzu p. uč. Šrůtová řekla, že se sejdeme 

v klubovně na seznamovací setkání. Tam 

jsme se jeden druhému představili a řekli 

si celodenní program, tak jako každý další 

den.  

V úterý byla na programu obří mandala 

z přírodnin (šišky, mech, jehličí, … měla 

průměr 4m) a sochy z písku. Tvorba man-

daly nám zabrala celý den. Večer jsme 

chtěli rozdělat oheň, ale marně. Když se 

nám oheň nepodařilo zapálit, šli jsme na 

„zážitkovou cestu“, při které jsme měli 

zavázané oči a bosí chodili po šiškách, 

mechu a dalších přírodninách. Byla to 

taková zkouška citu. 

Ve středu bylo na programu zdobení hřiš-

tě na téma „čas“ barevnými látkami a 

pokresleným kartonem. 

Ve čtvrtek dopoledne někteří z nás dozdo-

bovali hřiště a odpoledne jsme šli malovat 

Zvíkov, od kterého nás dělila voda. Večer 

jsme dělali zajímavé fotografi e, kdy se na 

jedné fotografi i objevil jeden člověk 6x. 

V pátek se nám pokazilo počasí, ale neva-

dilo nám to, protože jsme jeli domů. Kaž-

dý se těšil a zároveň byl smutný, že odjíž-

dí. 

Chtěl bych za všechny poděkovat p.uč. 

Šrůtové a Hralové, které nám ozdobily 

trička, a panu Jaromíru Hladkému ml. za 

to, že nás naučil dělat lepší a hezčí foto-

grafi e. 
Krž Karel, 7.B

Proč jsme vlastně my učitelé z našeho 

výtvarného kurzu v přírodě přijeli tak nad-

šení, příjemně naladěni  a v hlavách nám 

už klíčí nápady na příští rok? Je totiž radost 

připravovat program pro děti, které  mají 

zájem tvořit a  výtvarná činnost je baví. Ať 

už fotografovaly, kreslily, malovaly, tvořily 

objekty……Ani s kázní nebyly žádné pro-

blémy. Každý si dal říct po dobrém. 

Letos jsme s sebou poprvé vzali i děti z dru-

hé a čtvrté třídy a nebyli jsme zklamaní. 

Dovedly se ve všem vyrovnat svým starším 

kamarádům, pracovaly mnohdy dokonce 

i pilněji, uměly o své tvorbě výstižně komu-

nikovat. Přivezli jsme si s sebou z kurzu 

mnoho obrázků, trojrozměrných prací,  

fotografi í ale hlavně společných zážitků. 

Je příjemné potkávat se na chodbách školy 

s úsměvem, který znamená  nejen „rád tě 

vidím“, ale je za ním skryto i něco, co jsme 

spolu na kurzu sdíleli.Takto se teď potká-

vají malí i velcí, kteří na Štědroníně našli 

nové kamarády. Velkým přínosem byla 

skupina fotografů, kteří se naučili vnímat 

svět jinýma očima a celou tvorbu doku-

mentovali. Díky nim si můžeme náš kurz 

stále připomínat. 

Letošní kurz skončil, ať žije ten příští. Na 

výstavě Čas, kterou budeme instalovat 

v září, uvidíte i ostatní část naší tvorby 

i některé fotografi e. Těšíme se, že se přijde-

te podívat. 

Vedoucí výtvarného kurzu Pavla Šrůtová

Tyláček č.74,  čer ven 2010

D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y
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Absolventské plesy 
ZŠ J. K. Tyla Písek

Myšlenka na pořádání plesu školy se v 

hlavách vedení školy poprvé objevila při-

bližně před 12ti lety. Původně jsme uvažo-

vali o plesu pro rodiče, o plesu reprezen-

tativním, samozřejmě uprostřed plesové 

sezóny. Oslovovali jsme pravidelně třídní 

důvěrníky, ale bylo znát, že na organizaci 

tak velké akce si nikdo netroufá, také zku-

šenosti chyběly. Ale to bychom nebyli my, 

abychom se nepokusili o nemožné ☺
Největší inspirací a poslední pomyslnou 

kapkou důležitou pro rozhodnutí, zda 

ples ano či ne, byla návštěva moje a pana 

ředitele v partnerské škole v dánském 

Koldingu v květnu 2004, kde jsme byli 

na podobný ples pozváni. Tamní škola s 

ním měla již 70tiletou dobrou zkušenost. 

Jejich ples byl ale trochu odlišný od naše-

ho, spíše podobný naší akademii, v první 

části se hrálo divadlo, jeden rok žáci učite-

lům, další učitelé žákům. Až v druhé čás-

ti se tancovalo, rodiče společně s dětmi a 

všemi pracovníky školy. Tam jsme se tedy 

defi nitivně rozhodli. Ples bude!!!

Stálo nás to všechny spoustu nervů, 

spoustu práce, spoustu nových organizač-

ních postupů, ale stálo to za to. Byli jsme 

hodně udiveni, co to vše obnáší. Povolení 

hudební produkce, žádost na ochranný 

svaz autorský, povolení tomboly, shánění 

tomboly, pronájem sálů, zajištění bezpeč-

nostní služby a pořadatelů, úklid po ple-

se, výzdoba sálu, napečení dobrot na stůl, 

sehnat koberce, květiny, vyrobit zvonky 

na poslední zvonění, zajistit nealko bar, 

slavnostní projevy, hudbu, tabla, prezen-

tace tříd, moderátora, nacvičit vlastní 

předtančení, sehnat další vystupující na 

ples, vysvětlit to rodičům, snášet posměš-

ky těch, kteří ples na svých školách nepo-

řádají…

Letos se 18. června uskutečnil již 6. absol-

ventský ples a troufám si tvrdit, že tradice 

již zapustila kořeny tak hluboko, že bez 

něj už by závěr školního roku, zvláště pro 

deváťáky, nebyl možný. Jen té práce nějak 

neubývá, jak jsme si po prvním plese mys-

leli, spíše naopak. 

Ale když na plese vidíte dojetí v očích 

rodičů, slzičky v očích babiček a dědeč-

ků, když vidíte mladé pány a mladé dámy, 

kteří jsou skutečně hrdi na to, že chodili 

těch pár důležitých let na Tylovku, víte, že 

to prostě má cenu.
Mgr. Pavel Koc

zástupce ředitele školy 

Ples 2008 – předtančení

Ples 2008 – půlnoční překvapení 9 B

D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y

Co tom psal Tyláček…

Reportáž z prvního absolventského 

plesu

Tak a je tu jeden z významných dní, na 

který hodně lidí čeká. I já jsem mezi nimi. 

A ten den je PLES. Tuto akci připravuje 

naše škola deváťákům na rozloučenou se 

základní školou.

Už od rána byl pěkný zmatek, nikdo 

nevěděl, kam dřív skočit. Všechny devít-

ky dostaly volno, takže jsme se neučili, 

ale museli jsme dělat jiné věci. Když jsme 

přišli do školy, fotili jsme se a poté jsme 

odcházeli do kulturáku. Ti, kteří nešli 

na ples, nosili věci do kulturního klubu 

a pomáhali ve škole. Odnášeli koberce, 

po kterých jsme pak chodili, tombolu a 

jiné potřebné věci. My jsme šli nacvičovat 

s paní Motlovou a panem Motlem nástu-

py. Dalo to pěkně zabrat! Několikrát jsme 

to spletli, ale nakonec to vypadalo naděj-

ně. Po nástupech jsme se vrhli s paní uči-

telkou Pobříslovou na proslov. V naší tří-

dě 9.C jsme se na to vrhli já a Jirka Zeman 

a musím uznat, že se ten projev opravdu 

moc povedl. S paní učitelkou jsme pak 

hovořili o textové úpravě projevu, dosta-

la za úkol nám něco vyškrtat, protože to 

bylo moc dlouhé. Ona nám řekla, že nám 

do toho nechce moc lézt, že to máme hez-

ké a citové. Po skončení rozpravy nad pro-

jevy jsme mohli jít domů a paní učitelka 

Beranová nám řekla, že máme dorazit 

v 18:50 hodin.

Z kulturního klubu jsem si došla do školy 

na oběd a pak jsem šla domů. Celé odpo-

ledne jsem vymýšlela, co s vlasy a s obli-

čejem. Nakonec jsem si vlasy nechala roz-

puštěné a měla jsem je podtočené kulmou. 

Za to moc děkuju mamce, která mi účes 

vytvářela skoro celé odpoledne.

Přípravy byly dokončeny a mohlo se vyra-

zit na ples. Cestou do kulturního klubu 

jsem se zastavila pro kamaráda, který 

bydlí kousek ode mě. Spolu jsme vyrazili.

Když jsme přišli před kulturní klub, byla 

jsem zvědavá, jaké to tam bude, ale na 

druhou stranu jsem se bála toho, co se 

stane. Všechny děti se dostavily v daném 

čase, ale naše paní učitelka Beranová při-

šla později. Jakmile jsem vešla dovnitř, 

uviděla jsem naše tabla. Tyto věcičky, 

jako jsou tabla, nás budou pořád připomí-

nat všem učitelům. Pak jsem se vrhla po 

schodech nahoru a připadala jsem si jako 

Popelka na plese. Když jsem došla naho-

ru, uviděla jsem před sebou dva bary, kte-

ré byly naproti sobě. Na jednom baru pro-

dávali alkoholické nápoje a limonády a na 

druhém baru prodávali za naše žetonky 

vyrobené z hlíny míchané nealkoholické 

koktejly. Poté, co jsem prošla mezi bary, 

uviděla jsem obrazovku a na ní probíha-

ly prezentace o každém z nás. Pod ní byly 

troje dveře a těmi se vcházelo do našeho 

sálu. Byl krásný, veliký a vyzdobený.

Když dorazila i naše třídní učitelka, ještě 

jednou jsme sjeli nástup a všechno bylo 
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připraveno. Od 20:00 hodin začínal pro-

gram. Nejdříve začínali tanečnice a taneč-

níci, se kterými jsme se pak seznámili. 

A najednou přišla ta chvíle! Měli jsme se 

seřadit a… bude nástup. Hrozně jsem se 

bála, že upadnu, no prostě, že to nezvlád-

nu. Nakonec všechno dobře dopadlo, 

všichni jsme byli ostužkováni a stáli jsme 

ve čtyřech řadách a čekali, co nám řekne 

pan ředitel. Po skončení jeho proslovu 

měly přijít na řadu projevy zástupců devá-

tých tříd. Já jsem měla ukrutnou trému, 

ale paní učitelka Pobříslová mi řekla, že 

když budu mít trému, že se mám podívat 

na své blízké. A opravdu to pomohlo. Po 

projevu jsem šla ke své mamce a Radkovi. 

Říkali, že to byl opravdu nádherný projev. 

Pak za mnou přišla paní učitelka Hovor-

ková a ta mi také řekla, že se nám to moc 

povedlo. Měla jsem radost, že jsem mohla 

mít tu čest reprezentovat naši třídu.

Poté tam tancovali tanečníci a pak byla 

diskotéka. Tato diskotéka byla hodně 

povedená. Skupina Yamaha hrála moc 

dobře. Zahrála vše, co jsme chtěli, nako-

nec nám tam zazpívala i Bára Smejkalová 

a Aleš Dokulil. Byla tam i tombola, která 

se vyhlašovala před půlnocí. Vylosovaní 

šťastlivci dostali moc pěkné ceny.

V půlnoci měla 9.A připravené překvape-

ní. Holky si vzaly sukně a tričko třídy a 

třásně a zatancovaly taneček. Mně se moc 

líbil, hlavně to, že si ho připravily samy. 

Po tanečku nám pustili znova diskotéku. 

Všichni si to moc užívali. Hlavně mě pře-

kvapili učitelé, kteří tancovali jako o život. 

I já si zatancovala, hlavně ploužáky s klu-

kama z devítky. Hrozně rychle to uteklo a 

už byl konec a poslední písnička. Na kon-

ci všeho nám pan ředitel poděkoval a bylo 

vidět, že byl rád, že se to podařilo.

Představy o plese měl každý jiné, i možná 

proto tam nešlo tolik lidí od nás ze třídy. 

Mně se tento ples velice líbil a příští rok 

se určitě půjdu podívat, ale už tam budu 

jenom jako divák a ne účastník.
Lucka Dvořáková, 9.C

Tyláček č.  55 ,  k věten 2005

D o b r é  t r a d i c e  n a š í  š k o l y

Perličky učitelů:
• Jedna kolegyně o kryse... taková nádherná 

krysí holčička. 

– Fuj, to je nechutnej oxymóron.

• P. ředitel: Jdu si pro brýle, nevidím přes auru

– Óóó, pane řediteli, jste skromný a nejlepší.

• Příští týden jdou osmáci na to... eee... 

Děti ano, láska ještě ne. 
(přednáška Láska ano, děti ještě ne)

• A paní učitelko, co budete zítra dělat? Já 

jdu na rovnátka. – No, jsi hodná, že se ptáš, 

půjdu do školy, pak asi ze školy do města, 

pak asi domů... jo aha, ty myslíš, co budeme 

dělat při hodině, když tu nebudeš...

LITERÁRNÍ OKÉNKO

Pohádky malého Mourka

Jak Mourek našel pána

Byl jednou jeden pán a ten pán byl svobodný. Brzy mu začalo být smutno. Až jednou šel do města a uviděl na ulici 

malé, smutné kotě. Vzal koťátko a šli spolu domů.

Hned ráno dal koťátku najíst a hned v sedm hodin šli hledat majitele kotěte. Ale nenašli nic. Pán si řekl, že si kotě 

nechá a bude mu říkat Mourek.

Návštěva u veterináře

Pak s Mourkem navštívil veterináře. Koťátko chvíli plakalo, ale pak už ne. 

Pan doktor se zeptal: „Kde jste Mourka našel?“ 

Mourek nevěděl, co pan doktor říká, ale věděl, že se jedná o něj. 

Mourek udělal: „Mňau, mňau, mňau!“ To udělal jen tak, aby se neřeklo. 

Pak doktor koťátko pohladil a řekl: „Mourku, Mourku! Komu ses ztratil?“ 

Mourek to nevěděl. A bylo mu smutno. Pan doktor řekl: „Na shledanou.“  

Pán nebo pan, řekl si Mourek. Ale pak už to Mourka nezajímalo. Díval se na pana doktora, jak se ke kočičce Morince 

shýbá. Kočička byla stejný případ jako Mourek.

Pan doktor jí dával kulatou pilulku. Morinka udělala mňau, mňau, protože pilulka byla kyselá.

Rodina se rozrůstá

Pán potřeboval ženu. To Mourek a Morinka věděli, že mu budou muset nějakou najít. Na silném a nebojácném 

Mourkovi to zůstalo, protože Morinka čekala koťata.

A tak Mourek poznal, že už není kotě, ale dospělý kocour, a bude muset být zodpovědný za svoji rodinu.

Shledání se svou paní

Mourek se vydal na cestu hned po západu slunce. Morinka mu v tom bránila, ale on přece šel. A kam Mourek šel? No 

přece do města Londýna, tam, kde ho pán našel.

Tam šel a víte, koho tam našel? No přece svoji paní! Věděl, co má dělat, šel k ní a začal mňoukat. Paní vykřikla: 

„Mourku, ty ses mi vrátil!!!“

Paní si ale nevšimla, že jí chce Mourek něco říci. Šla za ním. Mourek ji dovedl domů, ukázal jí Morinku a své děti: 

Barborku, Bobíka, Alici, Morinku a Mourečka.

Překvapený pán i paní

Když přiběhl rozrušený pán, tak se moc divil. A když ho paní uviděla, řekla si, že je jí nějak známý. Pán si uvědomil, 

že i ta paní je mu známá.

Nakonec poznal, že je to jeho spolužačka Katty Porterová. A paní přišla na to, že on je její spolužák Rodger Mousecker.

Svatba a konec pohádek…   

Pán a paní se do sebe zamilovali. Netrvalo dlouho a byla svatba. Pak za pár měsíců měli dvojčata – Petra a Anetu.

Petřík i Aneta měli rodiče i Barborku, Bobíka, Alici, Morinku a Mourečka moc rádi. Pak nastal čas, kdy museli jít do 

školy. To už na své rodiče, Morinku a Mourečka neměli tolik času.

A i když byli dospělí, měli je stejně rádi…

 
Kateřina Měšťanová, 2. třída

Tyláček č. 19, prosinec 1995
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5 .  k a p i t o l a

Zajímavé 
projekty
Evropské projekty Comenius

Školní parlament

Nahlédnutí do školní knihovny

EVVO

Dětský muzikál O kočičím zpívání

Film Promiň, Taťáno

Projektové dny na 1. stupni

Tyláček – školní časopis

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Mé dětství v neolitické vesnici

Ahoj! Já jsem Kazan.
 Můj děda je stařešina rodu a ví úplně všechno. Každý si k němu 
chodí pro radu a já ho mám moc rád. Tatínka nemám, umřel, 
když dostal nějakou hodně nakažlivou nemoc. Ale s maminkou 
se máme moc dobře, protože si nás každý váží. Asi to bude kvůli 
dědečkovi.
Každé ráno chodím pást dobytek a moc mě to baví. Mohu při 
tom pozorovat, jak dospělí pěstují obilí anebo vypalují keramické 
vázy v peci. Až budu dospělý, chtěl bych to taky umět. 
Jednou za týden rodiče chodí uctívat kult Velké matky do 
rondelu. Občas jsem tam šel s nimi, ale moc mě to nebavilo. 
Tak jsem se rozhodl, že tam chodit nebudu a raději si půjdu 
hrát s kamarády. S Medvědí tlapou a Bystrým zajícem. Takže 
vždycky, když tam jdou rodiče uctívat kult Velké matky, nějak se 
vykroutím a jdu si hrát s kamarády.
Zrovna dneska jsem cestou k rondelu ve své nepozornosti rozbil 
vázu. Na chvíli jsem se zhrozil, ale pak jsem se vzpamatoval 
a s lítostí jsem střepy vyhodil do odpadní jámy. Ještě jsem se 
napil vody ze studně, z té pijeme ve vesnici všichni, a běžel jsem 
do lesa. Tam už na mě čekali kamarádi. Začali jsme se brodit 
houštím a lesním porostem. Nohy nás už bolely, protože jsme 
každou chvíli šlápli na nějaký trn nebo kámen. Avšak pokračovali 
jsme dál v cestě do té doby, než se Bystrý zajíc zastavil. Pořád na 
něco upřeně hleděl. Tak jsme se také zastavili a ohlédli se. Uviděli 
jsme tři medvíďata, která si spokojeně hrála pod skalou. Pak 
každý z nás zbystřil, protože jsme věděli, kde jsou medvíďata, je 
i velká medvědice, a při sebemenším šustnutí nám srdce tlouklo 
až v krku. Takhle jsme stáli chvíli bez hnutí a čekali, co  se bude 
dít dál. 
Najednou se z houští vynořila velká medvědice a hrozivě zařvala. 
Asi cítila nějaké nebezpečí nebo náš pach. Na chvíli se zastavila 
a pak se pomalým, potácivým krokem blížila směrem k nám. 
Bystrý zajíc už to nevydržel. Vyjekl a začal utíkat. Tím nás 
prozradil a medvědice se za námi rozběhla svým nejrychlejším 
tempem. Všichni tři jsme věděli, tohle tempo už dlouho nevydrží-
me. Najednou se znenadání nad námi na skále objevila temná 
postava, která držela v ruce kámen. Mrštila jím po medvědici, ta 
se v mžiku svalila na zem a skonala. 
Zajásali jsme a byli moc zvědaví, kdo nás to zachránil. K našemu 
překvapení to nebyl žádný silný mladík, ale náš stařešina rodu, 
který nás sledoval při naší cestě do lesa, a když jsme byli v nebez-
pečí, tak nám pomohl. Vzápětí naše radost vymizela, protože teď 
nás bude jistě čekat výprask….. Ale protože náš stařešina rodu 
byl hodný i moudrý, jenom se zasmál a vyprávěl nám po cestě 
zpátky do vesnice, jaké lumpárny dělal v dětství zase on. Přál 

bych si být jednou jako můj dědeček.   
Adam Malafa, 6.C

Můj jeden den v době bronzové

Ahoj! Já jsem Bílá vrána. Maminka mi tak říká, protože prý 
krákorám. Hm… Ještě napůl spím, slyším praskání ohně před 
naší chatkou. A také náhle cítím, jak mě můj starší bratr Šedý 
zub bouchá klackem do hlavy a křičí: „Vstávej, Bílá vráno, 
vstávej, má sestro, je už pozdě, vstaň!“ Po takovém probuzení 

mi nezbývá nic jiného a já vstávám, oblékám se. Dnes si přes 
obvyklý šat oblékám ještě liščí kožešinu, protože se ochladilo, a 
jdu ven, abych se podívala, co se děje.
Můj tatínek je řemeslník a právě teď venku slévá bronz z 
roztavené mědi a cínu, aby mohl odlít nějaké nové nářadí. Náhle 
uvidím maminku, jak vytahuje vědro ze studny plné vody a 
nabízí ji mužům. Běžím za ní a křičím: „Matko, matko, je ráno!“ 
Přiběhla jsem ke své mámě. „Ty děcko pitomé, ty hulákáš na celé 
hradiště!“ Zatahala mě za vlasy a dala mi pohlavek a řekla: „Jdi 
na pole pomáhat ostatním ženám!“ Musela jsem jít, kam mi 
máma přikázala. 
Až s ostatními jsem mohla přijít odpoledne na jídlo, až když se 
vraceli lovci domů s ulovenou kořistí. Dnes ulovili dvě srny a tři 
malé zajíce. Když bylo maso upečené, šlo se jíst. Dnes jíme více 
rodin pospolu. První začíná jíst náčelník a jeho rodina a potom 
ostatní. Využila jsem chvíle, kdy dospělí dojídali a byli v plném 
hovoru, abychom si společně s Pišlou a Larou za úžasného 
křiku odběhly hrát. S námi odběhl i můj starší bratr, aby nás 
s kamarády Kamenným drápem a Karjenem hlídali. Co by si 
společnost zdejších lidí počala bez dcery náčelníka Lary? Lara má 
vždycky nejhezčí korálky, náramky a jiné šperky. Avšak ona se na 
nás nevytahuje, je vážně moc hodná. Má to doma moc krásné. 
Chata, kde bydlí, je veliká a bohatě zařízená. Má také moc 
krásnou maminku a týdenního brášku Kulicha. Pišla má staršího 
bratra Karjenema, se kterým kamarádí můj bratr. Kamenný dráp 
měl sestru – dvojče, ale při obětování její krve bohům před lety, 
během suchého léta, aby bůh seslal déšť a zachránil úrodu, se 
něčím nakazila a zemřela. 
Hráli jsme si všichni až do západu slunce. Pro Laru – dceru náčel-
níka - přišel jeden z bojovníků, aby šla už domů. Tak jsme šli 
s ní i my. Viděli jsme, jak ženy zahánějí z ohrad dobytek do stájí. 
Rozběhli jsme se rychle ze svahu, abychom si mohli pohladit 
telata, ta se lekla a rozutekla. Tak jsme si pohladili alespoň černé 
hříbě Dračího čápa, to nejmilejší a nejúžasnější hříbě 
z celého našeho stáda. Hoši se hádají, čí bude, ale mají pech. 
Bude mého bratra za hrdinství z minulého roku. Brácha se 
chlubí, že ho dostane k sedmnáctinám, ale já vím, že mě má rád 
a mohu si ho kdykoli pohladit. 
Doma mě chytil za ruku táta a povídá: „Jdeme dnes na oslavu 
rituální oběti bohům, umyj se a uprav!“ Na tyhle rituální oslavy 
chodím nerada, přináší se při nich „krvavé“ oběti. Naše rodina si 
sedla vedle sebe. Nejstarší a nejváženější muž od nás povídal o 
bohu Měsíce a bohyni Hvězd a jejich přátelství. Jim se dnes bude 
obětovat, aby nám dali blahobyt v nastávající době – v zimě. 
Ten nejstarší muž směl vybrat dívku, která měla být obětována 
ve věku od jednoho roku do deseti let. Jsem v klidu, mně už je 
jedenáct. Vybral si Pišlu, ale ta se nemusela bát, protože ji jenom 
říznou, aby ukáplo trochu krve do ohně. Začali jsme zpívat a 
potom: „Au!“ To bylo vše. Pišla chvíli kňourala, ale potom jí 
Kamenný dráp jednu pleskl, a tak přestala. On ji má rád, stejně 
jako můj bratr Šedý zub mne.
Po obřadu šla celá hradištní společnost zpátky domů na hradiš-
tě. Jsem konečně doma. Oheň praská…  Hm… Byl to dlouhý 
den… Dobrou noc!!!  

Eliška Salzerová, 6.B
Takovéto zajímavé příběhy vytvořili žáci v hodinách dějepisu

Tyláček č. 69, březen 2008
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Evropské projekty 
Comenius

Jako koordinátor dvou proběhlých a jed-

noho připravovaného projektu Comenius, 

podporovaných Národní agenturou pro 

evropské projekty, bych měl napsat něco 

o jejich vzniku, přípravách, průběhu, ale 

hlavně výsledcích a dopadu na život školy.

Bylo by to dlouhé povídání, proto se zamě-

řím spíše na méně známé skutečnosti.

Náš hlad po spolupráci napříč Evropou byl 

vždy hodně silný. Vše začalo poznávacími 

pobyty do Londýna a okolí, o které jsme se 

na přelomu devadesátých let postarali já, 

paní učitelka Králová a později paní uči-

telka Drahotová. Podařilo se nám v rám-

ci spolupráce partnerských měst s dětmi 

vycestovat i do Caerphilly ve Walesu.

Na sklonku roku 1999, kdy končil svou 

činnost i školský úřad v Písku, jsem měl 

možnost zúčastnit se díky přímluvě pana 

ředitele Hladkého posledního zájezdu 

školských pracovníků do dánského Lem-

vigu. Tam jsem se setkal s dánským uči-

telem Nielsem Ovesenem z městečka Ska-

ve. Měl velký zájem spolupracovat s naší 

školou. Proto jsme již tam domluvili prv-

ní výměnný pobyt našich žáků, který se 

konal již v září 2001. Dodnes na něj nemo-

hu zapomenout. Zrovna jsme se prochá-

zeli po pláži tamního moře, když začaly 

chodit první zmatené esemesky z domova 

(mobilní telefon nebyl tehdy tak samo-

zřejmou věcí jako dnes) o tom, že začala 

třetí světová válka… Psalo se totiž 11. září 

a nárazy letadel unesených teroristy do 

budov v New Yorku změnily svět. Pobyt 

dánských dětí o pár dní později málem 

zhatila obava dánských rodičů o bezpeč-

nost jejich dětí, poté co CNN odvysílala 

reportáž o pancéřových obrněných vozi-

dlech u budovy rádia Svobodná Evropa 

na Václavském náměstí. Jejich vzpomínky 

na rok 1968 jsou kupodivu také dosti živé. 

Přesto se vše vyvedlo a těšili jsme se na 

další spolupráci. Netušili jsme, že v roce 

2002 zmaří do detailu připravenou výmě-

nu žáků katastrofální povodně v Písku.

To ale ještě pořád nebyl Comenius. 

K tomu jsme se dostali přes další kon-

takt na dánskou školu, který mi přinesla 

někdy na jaře 2000 z práce moje žena od 

své kolegyně, která tam měla provdanou 

neteř. Docela zajímavý postřeh, ne?

Stačilo vyměnit pár mailů, sehnat třetího 

do hry, poprvé se seznámit s neskuteč-

ně složitou žádostí o evropský grant, vše 

během několika dlouhých nocí nastudo-

Den evropských pohádek – 2005 Den evropských pohádek – 2005, diváci
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vat a vyplnit, no a vyrazit na první pří-

pravnou schůzku k projektu. Psal se únor 

2001 a já s panem ředitelem jsme vyrazili 

na první schůzku do řecké Levadie. Byl to 

můj první let letadlem a díky známostem 

pana ředitele jsme téměř celý let strávili 

v kokpitu Boeingu 737 českých aerolinek 

v družném hovoru s piloty. Na schůz-

ce jsme díky našim přípravám sestavili 

žádost o projekt Lidé a tradice a měli na 

tři roky o „zábavu postaráno“.

Proč jsme se do toho všeho vlastně pustili? 

Věděli jsme předem, že podobné projekty 

nám přinesou především

• Hlubší poznání vlastních lidových tra-

dic a tradic partnerských národů

• Spolupráci napříč Evropou

• Zábavu při vyučování (méně klasiky)

• Komunikaci v anglickém jazyce 

• Používání informačních technologií, 

soft waru a digitální techniky dětmi 

i vyučujícími (internet, digitální foto-

aparát, digitální kamera)

• Zjištění, že máme spoustu společného

• Přátelství

• Finanční prostředky na spotřební 

materiál pro žáky

• Poznání odlišných aspektů systému 

školního vzdělávání v partnerských 

zemích

Do projektu jsme kromě nás, řecké Leva-

die a dánského Koldingu ještě sehna-

li partnery z italské Cittadelly a polské 

Poznaně. Při schvalovacím řízení bohužel 

vypadla řecká škola, takže jsme zůstali 

čtyři. V následující letech jsme se zajímali 

o tradice v našich zemích – přes Váno-

ce, Velikonoce, poutě a lidové slavnosti 

k receptům, tradičním výrobkům, písnič-

kám a pohádkám. Opravdu jsme si neu-

řízli hned na poprvé malý krajíc. Řecká 

škola měla navíc být koordinátorem, po 

jejich neschválení vše spadlo na naše bed-

ra, tedy upřímně na moje. Ale dnes jsem 

za to rád, naučil jsem se v duchu italského 

přísloví „olivy ze sebe dávají to nejlepší, 

až když jsou drceny“ vyplňovat žádosti 

o evropské granty, úřednická brusel-

skoangličtina je také dalším obzorem, 

o rychlém řešení zásadních problémů 

mezi zahraničními školami ani nemluvě.

Každý z grantů přinesl do školy také část-

ku kolem čtvrt milionu korun, která byla 

prioritně určena na mobility vyučujících 

a dále na spotřební materiál pro žáky při 

práci na projektu. To, že je škola taková 

hezká vevnitř, je z části i zásluha projek-

tů. A když si vezmu, že bylo uskutečněno 

kolem 40ti zahraničních studijních a pra-

covních pobytů našich učitelů v zahra-

ničních školách, navíc dalších 80 dětí se 

zúčastnilo výměn nad rámec projektů, 

musí to být na duchu a směřování školy 

znát.

Když bych vás měl jako účastník většiny 

schůzek (jako hlavní koordinátor jsem 

musel, i když kolegové a moje rodina by 

vám potvrdili, že se mi tam nikdy moc 

nechtělo – a také by vám řekli, že jsem 

se vracel nadšen a pln nových nápadů a 

inspirací) obohatit o další postřehy, tak 

v Itálii to byla návštěva Verony a balkónu 

Romea a Julie, v Polsku půlnoční nádraží 

v Poznani, kde jsem se strachy tisknul 

Tým projektu Ideální školní řád
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k panu řediteli, vyprávění námořního 

kapitána – manžele paní učitelky z polské 

školy, no a v Dánsku inspirace k plesu ško-

ly a na kost promrzlá paní učitelka Hra-

lová, které jsme s paní učitelkou Klímo-

vou zachránili život kakaem v kodaňské 

přístavní putyce. Dánské děti emigrantů 

z Ruska a Ukrajiny asi také nezapomenou 

na rozhovor v mateřském jazyce s panem 

učitelem Švingerem a v Itálii na první 

meziškolní mezinárodní olympijské hry, 

kam vezla naše žáky paní učitelka Šinde-

lářová.

A nakonec opravdový bonbónek. Během 

své návštěvy v Písku zavítal do školy 

1. září 2005 pan prezident Václav Klaus. 

Jedním z ofi ciálních bodů programu byla 

i prezentace úspěšného evropského pro-

jektu People and Traditions. A pan prezi-

dent byl určitě spokojený.

Druhý projekt se narodil při mém stu-

dijním pobytu v Německu, kde se sešli 

zástupci jednotlivých evropských zemí 

na konferenci Quality in Education. Padli 

jsme si do oka s ředitelem turecké školy 

z Ankary a učitelem ze španělské školy 

z Vall d Álba a domluvili se na projektu, 

který byl opět naším nápadem – Ideální 

školní řád v ideální evropské škole. Při-

brali jsme k sobě ještě holandskou školu 

z Nijmegenu a slovenskou z partnerského 

Vel’kého Krtíše. Opět byly před námi tři 

roky usilovné práce zakončené sestavením 

trojrozměrného modelu a představením 

ideálního školního řádu v Holandsku. 

Zajímavostí je, že nás zde spojovala oso-

ba J.A.Komenského, jehož jméno v lati-

ně dává název celému programu Evrop-

ské unie Comenius, ale především to, že 

byl Čechem vyhnaným do Holandska, 

Čechem, kterého oslavujeme jako Učitele 

národů. A tou největší zajímavostí je, že 

jeho heslovitý školní řád, sestavený před 

300 lety, jako by vypadl z oka tomu, který 

jsme společně napříč Evropou sestavili. 

Opět se konala výměna dětí nad rámec 

projektu. A perličky? Paní učitelky Králo-

vá, Martenková a Vácová se ve Španělsku 

nesmazatelně zapsaly svou srdečností do 

srdcí nejen dětí, učitelů, ale i restauratérů, 

pěstitelů pomerančů a toreadorů, španěl-

ské paní učitelky přijely v prosinci do Pís-

ku na jehlových podpatcích, cesta namrz-

lou a zasněženou Putimskou bránou byla 

opravdu romantická ☺, se slovenskými 

kolegy jsme celý večer zpívaly písničky od 

Elánů, Mekyho Žbirky a dalších sloven-

ských kapel a ostatní kolegové nechápa-

li, jak si můžeme rozumět, no a nakonec 

málem paní učitelky Reinišová a Zuntová 

prodaly Českou republiku ve stánku, kte-

rý si postavily v holandské škole.

Abych nezapomněl, každý projekt repre-

zentuje logo, které se vybíralo v meziná-

S našimi přáteli z Velkého Krtíše – studijní cesta na Slovensko
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rodní soutěži. O kvalitě našich výtvarnic 

svědčí, že v obou případech to byla loga 

našich žáků. Reportáže z většiny našich 

akcích vyšly v regionálním tisku (Listy 

Písecka, Písecké postřehy). Výsledky pro-

jektů byly publikovány jako ukázka „good 

practice“ projektu (příkladného, dobře 

běžícího) v účelové publikaci Národní 

agentury Comenius.

Vidíte sami, že bez podobných zážitků 

nemůžeme my ani děti vydržet, proto 

jsme se v letošním školním roce snažili 

připravit a podat nový, tentokrát už pouze 

dvouletý projekt Školní zahrada = Zelená 

učebna. Partnerskými školami by se měly 

stát školy z anglického Newcastlu, wales-

kého Blackwoodu, tureckého Mersinu, 

francouzského Rumilly, rumunského Iasi 

a sicilské Aragony.

Už se všichni moc těšíme.

Mgr. Pavel Koc,

koordinátor evropských projektů

Co o tom psal Tyláček…

Reportáže z výměnných pobytů:

DÁNSKO 2001

V pondělí 24. září 2001 jsme očekávali pří-

jezd dánských kamarádů. Našim dětem se 

pobyt v Dánsku velice líbil, byly spokojeny 

jak s ubytováním, tak i ostatními služba-

mi, ať jde o jídlo, program a hlavně vol-

nou zábavu. Vzhledem k tomu, že bydlíme 

v panelovém domě v bytě 3+1, nemohli jsme 

pro naši Tove uvolnit samostatný pokoj, 

natož se samostatnou koupelnou. Víkend 

před očekávaným příjezdem jsme z části 

strávili stěhováním věcí, abychom alespoň 

uvolnili jednu skříň na osobní věci Tove, 

uklízením, přípravou jídelníčku a zajiště-

ním programu na volný čas dánských dětí 

v Písku. A také „rozpisem“ koupelny, aby-

chom předešli „bojům“ o koupelnu. S pře-

kvapením jsme zjistili, že možností, kde by 

se všechny děti mohly sejít a popovídat si, 

moc není. Vlastně – nejsou žádné.

Děti nás pořád upozorňovaly na nutnost 

kolektivního setkávání. Vysvětlovaly, jak 

bylo milé, když je v Holstebru děti vzaly do 

svého klubu, vybaveného počítači, playsta-

tiony, stolním fotbalem, CD přehrávači, 

bufetem a dalšími „potřebnými“ věcmi. 

V tomto klubu, který byl součástí školy a 

bývá otevřen do 22 hodin, se běžně děti 

scházejí ve svém volnu. Pro české děti to 
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znamenalo možnost setkat se a popovídat 

si česky, a tak na chvíli „uniknout“ povin-

né konverzaci s rodiči. S dětmi se zřejmě 

domluvily lépe. I když je pravda, že dánští 

rodiče hovořili anglicky a německy lépe než 

převážná část nás, českých rodičů. Samo-

zřejmě i někteří rodiče hovoří anglicky 

velice dobře. Jediné, co jsme věděli jistě, 

byla úterní návštěva plaveckého stadionu 

v Horažďovicích, který nabízí více mož-

ností na plavecké „vyžití“. Neboť, jak pro-

hlásily české děti, přece nebudou 2 hodiny 

jenom plavat sem a tam….

V pondělí večer jsme se plni očekávání sešli 

ve školní jídelně na ZŠ J.K.Tyla, abychom 

přivítali dánské kamarády. Po ofi ciálním 

přivítání nastalo rozdělování do rodin, 

děti se radostně vítaly a pak už rychle 

k autobusu pro věci a honem všechny 

odvézt domů. Zajímalo mě, jak se bude 

tvářit „naše“ Tove na sídliště Portyč, kde 

bydlíme. U autobusu si dánské děti vzá-

jemně zamávaly a pak, když se zase sešly 

na parkovišti před paneláky, s úžasem 

na sebe pokřikovaly. To se jim opravdu 

v Dánsku nestane, tam bydlí v rodinných 

domcích, několik kilometrů od sebe vzdá-

lených. Ale na druhou stranu, měly oprav-

du radost, když zjistily, že nejsou daleko od 

sebe, že například ke své kamarádce jsou to 

jen 2 patra výtahem dolů. Vše bylo samo-

zřejmě jinak, než jsme si naplánovali. Tove 

byla unavená, jíst nechtěla, a tak po chvíli 

„povídání“, kdy dcera statečně tlumočila, 

jsme navrhli, aby šly spát.

Nemohu říci, že by naše Tove byla nějak 

vybíravá v jídle, ona toho v podstatě moc 

nesnědla. A protože jsem nevěděla, co ráda 

má a co nemá, snídaně byly formou švéd-

ských stolů. Z toho měl ale největší radost 

syn. Ve středu se děti domluvily, že pozvou 

své kamarády do pizzérie, na hokej, na 

utkání basketbalu svých spolužáků a pak 

se procházely městem. Nakonec skončily 

na návštěvě u jedné z rodin. Jak jsem se 

později dozvěděla, Dánové byli moc spo-

kojení a našim dětem děkovali za krásný 

zážitek. Večer to v postelích děvčata ještě 

zřejmě probírala, neboť bylo slyšet štěbe-

tání. Ačkoliv musí v době školy děti chodit 

brzy spát, tentokrát jsme je nechali, neboť 

si povídaly anglicky. Takže se naše dcera 

vlastně učila. Ale s tím skutečným učením 

to po pravdě řečeno nijak slavné nebylo. 

Ale abych byla upřímná, ani být nemohlo. 

Vyučování skončilo v 15.20 hod a na Dány 

musely děti v 16 hodin čekat na parkoviš-

ti a pak se jim věnovaly až do večera. Byli 

jsme rádi, že si stihly alespoň připravit věci 

do školy.

Doufám, že se dánským kamarádům 

u nás v Čechách líbilo. Pro nás to byla nová 

zkušenost a přesto, že to znamenalo určité 

omezení, bylo mi docela líto, když jsme se 

v pátek loučili.

Velký zážitek to byl i pro mladšího syna, 

který musel „dobrovolně“ uvolnit dětský 

pokoj a učit se v době, kdy Tove nebyla 

doma, aby se děvčatům nepletl v pokoji. 

Zkoušel se také domluvit, nějaká slovíčka 

už přece zná a pořád po nás chtěl slib, že 

až on bude v deváté třídě, také pojede do 

Dánska. Tak to bude muset asi pan učitel 

Koc mít moc velikou trpělivost a hlavně 

výdrž v organizování a zajišťování. Ale 

osobně si myslím, že pro děti to moc zna-

menalo a opravdu to splnilo svůj význam. 

Za to mu patří poděkování. Vždyť naše 

dcera ještě před dvěma lety nechtěla 

v cizině ani anglicky promluvit, dneska už 

ví, že se sama domluví. Vždyť v rodinách 

v Dánsku byly děti odkázány samy na sebe, 

popřípadě na slovník. Ale i tak. Musely si 

prostě poradit. Před svou dcerou smekám, 

neboť vím, že já bych to nedokázala. A taky 

jí trochu závidím (když prohlížím fotky).
maminka Šárka Uhlíková
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Vše to začalo už osmého září, kdy čes-

ké děti navštívily své dánské kamarády 

v jejich krásné škole, v krásném městě 

a v jejich krásné zemi s takovými milými 

a tolerantními lidmi a s čistou nádhernou 

dánskou přírodou.

V Dánsku jsme si pěkně užili a nepopsa-

telně se i pobavili. Nakonec, když nás naši 

dánští přátelé tak skvěle pohostili, nebylo 

by od nás slušné, abychom je nepohostili 

a nepřipravili jim nějaký program také. 

Tak nás tedy o týden později naši přátelé 

z Dánska navštívili u nás doma – v Písku:

Uvítání proběhlo ve škole, kde náš pan 

zástupce Koc pro děti a učitele z dánské 

strany připravil nějaká uvítací představe-

ní a samozřejmě i uvítací řeč, stejně jako 

pan ředitel Hladký.

Program zde měly dánské děti, abych

to popsal co nejpřesněji, „dost nabi-

tý“, a proto ani nemyslím, ale vím, že se 

zde „Dáni“ určitě nenudili. Podle mého 

kamaráda z Dánska pro ně byla největší 

atrakcí „svævebane“ – česky tedy lanovka 

na Kleť do výšky 1.084 m, zámek v Čes-

kém Krumlově, České Budějovice a hlav-

ně naše město – Písek. I naše škola se jim 

též velmi líbila. Nezamlouvala se jim snad 

jen obrovskými rozměry, že by se v ní prý 

ihned ztratili, což jsem teda moc dobře 

nepochopil.

Další velkou atrakcí byla pro naše přátele 

z Dánska Praha – naše hlavní a největší 

město. V Praze se jim skutečně líbilo, až 

na jednu maličkost, jíž byly ceny v obcho-

dech se suvenýry nebo například capucci-

no za celých osmdesát korun, ale s tím se 

už muselo v této turistické čtvrti Prahy 

počítat.

V Praze je nejvíce zaujalo metro, jelikož 

si mysleli, že jsou to jakési rychlovlaky. 

Navíc nemohli naše metro (myslím čis-

totu) porovnávat s jiným, když ho mnozí 

viděli poprvé v životě (v Kodani není).

Stejně tak zajímavá, avšak nudná, pro ně 

byla výměna stráží na Pražském hradě, 

kde totiž neviděli nic jiného, než bodáky, 

které měli vojáci s sebou. Ti vyšší měli 

výhled lepší, viděli i hlavy vojáků…

Stejně se však našim dánským přátelům 

v naší zemi líbilo a už se jedná o další náv-

štěvě.

Nebýt však našich učitelů a pana ředitele, 

možná bychom nikdy nepoznali Dánsko 

ani lidi, kteří tam žijí.
Antonín Kozan 9.D

Tyláček č.  41 ,  pros inec 2001
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Perličky z prvního stupně:
PŘÍRODOVĚDA: 

• Jak se jmenuje brouk, který se živí lýkem 

nemocných jehličnatých stromů? 

Brouk Pytlík. 

• Které rostliny člověk pěstuje pro potěšení? 

Tulipán, růži a Menšíka. 

• Čím je holub škodlivý? 

Svými výtrusy a tím, co vytrousí. 

• Jak se říká ženichům včely medonosné? 

Dělníci. 

• Kdo letí s včelí královnou na svatební let? Tupci. 

• Čím je užitečný krtek? Oráním země. 

• Kterou část těla má krtek přizpůsobenou k hrabá-

ní? Lopaty. 

• Jak se říká kopečku na konci každé chodbičky 

krtka? Krtečník. 

• Jak se nazývá škodlivá tekutina, která se tvoří v 

ledvinách? Chcanky. 

• Která část močové soustavy je ovládána naší vůlí? 

Penis. 
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Školní parlamet

Školní rok 2000 – 2001 poklidně plynul 

jako všechny jiné předešlé roky, ale přesto 

se pro několik tehdejších žáků stal něčím 

zvláštním, jedinečným. Ptáte se, na co teď 

asi narážím?

Jednoho krásného dne přišly za naším pa-

nem ředitelem dvě žačky ze sedmé třídy, 

Katka Janíková a Monika Hellmanová, s 

tím, že slyšely o tom, že existuje něco jako 

taková zvláštní rada složená ze žáků školy, 

která si prý říká parlament, a že se spolu-

podílí na různých školních záležitostech 

a že by chtěly něco podobného založit u 

nás ve škole. Protože náš pan ředitel byl 

vždycky nakloněn novým myšlenkám, 

začal spolu s dívkami jednat a hledat 

informace o školních parlamentech. V té 

době se do toho zapojili také dva učitelé 

naší školy – Martina Pobříslová a Pavel 

Koc – a školní parlament byl tu….

Naší první společnou akcí byla návštěva 

jedné plzeňské školy, kde už jim parlament 

delší dobu fungoval, a tak jsme se tam jeli 

přiučit, jak na to. Pak jsme uspořádali 

první volby a začali jsme se scházet. Mís-

tem pro naše první schůzky byla školní 

knihovna. Bylo to nové pro nás všechny. 

Opatrně jsme se oťukávali – my dospělí 

s dětmi a děti s námi, jejich vedoucími-

koordinátory - a s napětím jsme čekali, co 

z toho bude. Je opravdu možné, aby se žáci 

podíleli na řízení školy, na jejích aktivi-

tách, vybavení, vstupovali do provozních, 

výchovných i vzdělávacích záležitostí? 

Vymýšlet zábavné akce pro spolužáky, to 

ano, ale to ostatní? První krůčky naše-

ho parlamentu byly opravdu těžké. Na 

začátku jsme neměli nijak velkou podpo-

ru ostatních učitelů, spíše to odsuzovali, 

nespolupracovali. Někteří se možná báli, 

že na našich schůzkách jen pomlouváme 

jejich práci a metody. Ale tak to naštěstí 

nebylo…

Na základě našich společných setká-

ní jsme se my dospělí začali dovídat, co 

dětem u nás ve škole chybí, co se jim líbí, 

nelíbí. Někdy jsme se tomu všichni spolu 

s dětmi smáli, vytvářeli jsme a posilovali 

přátelské vztahy důvěry a vzájemné úcty a 

naslouchání a naše povídání začalo přiná-

šet první plody. 

Během let se tak na přání dětí rozmísti-

ly po chodbách lavičky na odpočinek, 

zrcadla na záchody, obohatil se sorti-

ment školního bufetu, vysvětlili jsme si 

a stále si vysvětlujeme nejrůznější školní 

záležitosti, jako je např. činnost školního 

klubu pro 2. stupeň, výběr jídel ve školní 

jídelně, toaletní papír na záchodech, jídel-
Diskotéka – taneční rej

Drakiáda 2003
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ní automaty, atd. atd. Bylo a stále je toho 

moc, o čem jsme s dětmi dokázali jednat. 

Zástupci parlamentu pak výsledky našich 

jednání tlumočí ve svých třídách.

Kromě toho, že pomáháme sami sobě, 

pomáháme také ostatním. A tak na popud 

sester Hanzlíkových, tehdy žaček sedmé-

ho ročníku, jsme začali hromadně sbírat 

plastová víčka od PET lahví, na něž pan 

ředitel sehnal fi rmu, která je odkoupila, 

a takto získané peníze jsme použili na 

nákup invalidního vozíku pro postižené-

ho chlapce. Vzhledem k úspěchu této 

akce jsme to zopakovali i další školní rok 

a utržené peníze jsme věnovali dětskému 

oddělení Krajské nemocnice v Českých 

Budějovicích.

Kromě vážné práce a ušlechtilých myš-

lenek jsme ale také samozřejmě nezapo-

mínali nikdy na to, jak vyplnit náš volný 

čas a jak se pobavit i během školních dnů. 

A tak začaly dny bláznivých převleků, 

účesů, barevné týdny a jiné. Několikrát 

do roka jsme organizovali školní disko-

téky. Nezapomínali jsme ani na tradiční 

podzimní drakiádu. K oslavě Dne dětí 

probíhají pro naše nejmladší spolužáky 

Dny pohádek a her. Během sportovních 

dnů jsme pro nezávodící vymýšleli sranda 

disciplíny pro pobavení. Začali jsme také 

organizovat velkou školní show „Tylovka 

hledá superstar“. Při velkých sportovních 

událostech vyzýváme spolužáky k podpo-

ře našich sportovců a chodíme do školy 

v národních dresech…..

Náš školní parlament oslaví letos 10. výro-

čí. Během těchto let se v něm vystřídala 

spousta dětí, ale i dospělých. Všechny nás 

spojovala a dále bude spojovat stejná myš-

lenka – ať se nám ve škole líbí.

Mgr. Martina Pobříslová

Co o tom psal Tyláček …

ANKETA: 

Co je to školní parlament?

• Skupina lidí, kteří řeší různé věci týka-

jící se školy. Potom to zástupci jednotli-

vých tříd řeknou svým spolužákům.

 Irena Frnková, 9.C

• Sdružení lidí, co se baví o akcích školy.

Alice Beňová, 6.C

• Lidi, kteří sedí a poslouchají názory 

druhých.

T. Švingerová a K. Kadařová, 6.C

• Skupina lidí.

M. Říha, 6.C

• Sdružení lidí, co vymýšlejí akce školy.

M. Procházka, 7.C

Tyláček č.68,  pros inec 2008

– anketu zpracovali

K. Frnka a T. Říha, 6.C

Den bláznivých účesů 2008

Pyžamový den 2005

Z a j í m a v é  p r o j e k t y
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Ohlasy na aprílový „Den naruby“ 

– 1. dubna se žáci vyměnili s kantory 

a převzali na sebe učitelskou roli se vším, 

co k ní patří:

„Bylo to super, moc se mi to líbilo, chtěla 

bych to opakovat“

„Bylo to dobrý, opakovat na celý den“

„Den naruby byl prostě skvělý – učila jsem čes-

ký jazyk, což je můj nejoblíbenější předmět.“

„Vzala jsem si s Bárou S. na starosti hudeb-

ku – na „naší“ hodině byl klid (nevím, čím 

to bylo), jen mi přišlo, že je hodina taková 

nudná a suchá. Poučila jsem se z toho; uče-

ní je velice těžký úkol.“

„Myslím si, že by tyhle dny měly být víckrát 

v roce.“

„Myslím si, že tenhle den byl od toho, aby 

si i děti mohly vyzkoušet, jaké je to být uči-

telem. Dalo mi to ponaučení, že učitelkou 

radši nebudu. A proč? Mohla bych přijít 

o nervy!“

„Měly jsme připravenou hodinu češtiny...

Přežily jsme to, ale už dobře vím, že to uči-

telé nemají lehké.“

„Nápad uskutečnit Den naruby se mi moc 

líbil a těším se, až zase parlament uskuteč-

ní nějakou stejně dobrou akci.“

„O výtvarné výchově si paní učitelka 

zahrála na zlobivého žáka. Nejdříve se 

prala o místo a potom si začala dopisovat 

s Lukášem.“

„Být učitelem není jednoduché.“

„Byla sranda, učitelka (pravá) se přidala ve 

zlobení.“

„Učit bych v životě nemohla-tedy alespoň 

na II. stupni. Učitelé to s námi nemají 

jednoduché, ani se nedivím, že pak pijou 

a nebo kouří. Ale co! Já stejně budu zlobit 

dál, protože už se prostě nezměním.“

„Nikdy bych nechtěla být učitelkou!“

 „Podle mně se to totálně nepovedlo. Půlka 

třídy to ani nevnímala.“

„Při češtině byla asi největší sranda, pro-

tože se paní učitelka zapojila a dělala prů-

měrného žáka.“
Tyláček č.  51 ,  čer ven 2004

Křeslo pro Jirku

Když jsem se dozvěděla, že pojedeme 

do Mačkova, abychom předali invalidní 

vozík Jirkovi Kučerovi, myslela jsem si, že 

to tam bude vypadat docela obyčejně, jako 

třeba v nějaké nemocnici. Ovšem to vůbec 

nebyla pravda... Když jsme tam přijeli, 

nevěřila jsem vlastním očím… Domov 

Petra v Mačkově je komplex několika 

různobarevných budov, který se nachází 

uprostřed nádherné přírody. Sotva jsme 

vystoupili z auta, vrhli se na nás redaktor 

a kameraman České televize a natočili 

s námi rozhovor. Pak jsme konečně šli 

dovnitř předat vozík …Čekalo nás moc 

hezké uvítání ve vstupní hale. Předali jsme 

vozík Jirkovi, který z něho měl opravdo-

vou radost…

Potom jsme se šli podívat na divadlo, které 

si pro nás připravili klienti domova. Sami 

si dokonce vyráběli kostýmy a kulisy. Byla 

to moc hezká pohádka. Po divadle jsme 

dostali nabídku prohlédnout si domov. 

Začínali jsme u bazénů, kde se mohou 

koupat a cvičit a kde probíhají nejrůznější 

Fotografi e z předávání daru pro nemocnici v Českých Budějovicích 
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rehabilitace imobilních klientů (tedy těch, 

kteří se sami nemohou pohybovat). Pak 

jsme šli do místnosti určené tzv. muzi-

koterapii. Ta na mě zapůsobila nejvíce. 

Sedli jsme si na postel (byla pěkně tvrdá) 

a pak nám začali pouštět hudbu, do toho 

kolem nás po zdech běhaly různé barevné 

paprsky. Byla to moc krásná atmosféra. 

Tato terapie prý probíhá tak, že terapeuti 

pokládají imobilní klienty na tuto zvláštní 

postel, v níž je zabudovaný veliký repro-

duktor. Jakmile začne znít hudba, rezo-

nuje celá postel (celá se lehounce chvěje, 

vrní a třese) a postižený člověk v té chvíli 

prožívá stejné zážitky jako zdravý člověk 

při chůzi.

Pak jsme procházeli různými tvůrčími díl-

nami, které jsou součástí péče o postižené 

lidi, a všude nás doprovázel Jirka na svém 

novém vozíku. Viděli jsme keramický 

kroužek, malování, tkaní, vyšívání, navlé-

kání korálků nebo výrobu loutek. Tomuto 

léčebnému postupu se říká arteterapie. 

Využívá výtvarného umění jako hlavní-

ho prostředku poznání a ovlivnění lidské 

psychiky a mezilidských vztahů.

Dozvěděli jsme se, že součástí péče o ne-

mocné je také tzv. hipoterapie, při níž 

se užívají koně, které chovají hned vedle 

domova.

Celá naše návštěva v tomto domově pro-

bíhala ve velice příjemné atmosféře. Děti 

i dospělí byli neuvěřitelně hodní a přátel-

ští.

Chtěla bych říct, že to, co jsem tam zažila 

a viděla a snad i pochopila, se nedá napsat 

na kousek papíru.

Veronika Hanzlíková, Tereza Sagarová, 

8.B

Tyláček č.  65 ,  duben 2008

Odvoz víček Křeslo pro Jirku 2008

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Perlička na dně moře

Mám ráda prázdniny! Není to jen proto, že na sebe máme všichni  víc času a můžeme se jeden druhému víc věnovat. Myslím tím 

svou rodinu.  Prázdniny jsou totiž čas dovolených, a to jsme všichni pohromadě. Nikam nespěcháme a nemáme žádné starosti. 

Z letošní dovolené mi utkvěl v paměti zvláště jeden okamžik. To je moje „perla na dně moře“. 

Chodili jsme se koupat na malou oblázkovou pláž daleko od lidí. Užívali jsme si křišťálově průzračné vody, potápěli jsme se, 

opalovali se, stavěli hráze a dováděli. Najednou  táta někam zmizel. Rozhlédli jsme se a uviděli jsme ho na okraji  pláže pod 

vysokou skálou. Něco tam kutil. Rozhodli jsme se jít za ním. Našli jsme ho, jak velkým plochým  kamenem vybírá  bahno 

a  písek z kamenného korýtka. Ze skály tryskal pramínek sladké vody a vtékal do korýtka. Tatínek nám vysvětlil,  že je to 

napajedlo pro ptáky. S radostí jsme  mu začali pomáhat. A za chvíli bylo korýtko plné čisté vody. 

K večeru, když jsme opouštěli naši  pláž, na  útesu se začali  houfovat  rybáci. Z dálky jsme potom viděli, jak pijí. 

Ještě dnes, když se mi nedaří usnout a zavřu oči, vidím ten krásný okamžik tam u moře a mám takový zvláštní pocit.

Alena Šrůtová 7.A
Tyláček č. 24–25, listopad/prosinec 1997
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Nahlédnutí 
do školní knihovny

Téměř na každé základní škole dnes 

nacházíme školní knihovnu. Důležitost 

tohoto pracoviště pro výuku a rozvíjení 

kompetencí žáků při práci s informace-

mi shodně uznávají představitelé všech 

vzdělávacích programů i zastánci nejrůz-

nějších, mnohdy alternativních metod 

výuky. Čtenářská dovednost otevírá ces-

tu ke vzdělání. Děti potřebují zvládnout 

techniku čtení tak, aby na ni nemusely 

myslet. Dítě, které techniku čtení v raném 

věku nezvládne, je celý život hendikepo-

váno. Na to, aby se naučilo číst, potře-

buje průměrné dítě nahlas načíst asi 

3 000 hodin do 3. třídy. Je to úkol školy a 

rodiny. Dítě nemůže číst jenom ve škole, 

tam na to prostě není a nemůže být dost 

času. Děti ke svému zdravému a přiroze-

nému rozvoji knihu potřebují. Potřebují ji 

k rozvoji fantazie, kreativity, k formování 

hodnotových žebříčků. Nezapomínejme 

na to, abychom dětem umožnili dosta-

tečně dlouho se pohybovat ve světě pohá-

dek. Pohádkové příběhy mají v životě dětí 

nezastupitelné místo svojí jednoduchostí, 

zřetelným oddělením dobra a zla. Čtení 

knih a povídání si s rodiči či prarodiči 

nemůže nahradit televize ani počítač.

Školní knihovna na naší škole je umístěna 

v suterénu školy v prostoru krytu. V září 

2002 byla dokončena inventura ve škol-

ní knihovně a začal přechod na evidenci 

a půjčování knih počítačem. V současné 

podobě je knihovna v provozu od školní-

ho roku 2003/2004, kdy byla dokončena 

evidence knih ze skladu (dary od rodičů, 

učitelů, knihy z pozůstalosti V. Nezvala). 

Mohou ji navštěvovat žáci, rodiče žáků a 

pracovníci školy. Vztah mezi čtenářem a 

knihovnou upravuje řád školní knihovny.

V dubnu 2010 eviduje školní knihovna 

11 889 titulů, počet dětských čtenářů se 

ročně pohybuje od 295 do 345, z toho při-

bližně 70% tvoří děti z 1. stupně. Dospě-

lých čtenářů, především pedagogických 

pracovníků, je průměrně 55, rodiče školní 

knihovnu téměř nevyužívají. 

Školní knihovna je průběžně doplňována 

publikacemi podle požadavků pracovní-

ků školy a zájmu čtenářů. Vedení školy 

nákup nových knih podporuje. Od září 

2003 do dubna 2010 bylo zakoupeno 2 786 

titulů, z toho převažují knihy odborné a 

encyklopedie. Nejvíce odborných knih 

bylo zakoupeno pro informatiku a cizí 

jazyky.

V poledních hodinách slouží knihovna 

i jako klub pro žáky, kteří nenavštěvují 

družinu, a pro žáky 2. stupně. Ke studiu, 

psaní referátů a úkolů využívají hlavně 

žáci 2. stupně odborné publikace, půjčo-

V roce 2009 se na 1. stupni konaly čtenářské přehlídky
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vané pouze prezenčně, a počítače. Peda-

gogičtí pracovníci mají možnost využívat 

knihovnu i v rámci vyučování, aby se žáci 

naučili pracovat s knihou, vyhledávat 

potřebné v encyklopediích a slovnících. 

Během podzimu přichází do knihovny 

v rámci čtení se svými třídami paní uči-

telky 2.-5. tříd. Děti si připomenou řád 

školní knihovny, vyberou si společnou 

četbu a zároveň si mohou vypůjčit kni-

hy. Ke konci školního roku pak přicházejí 

paní učitelky s prvňáky, aby se i ti sezná-

mili se školní knihovnou.

Ve školním roce 2008/2009 jsme poprvé 

pozvali do školní knihovny předškolá-

ky z Křesťanské mateřské školky. Jelikož 

se dětem i paní učitelkám u nás líbilo, 

uskutečnilo se v letošním školním roce 

v knihovně šest setkání s předškoláky 

našich mateřských školek. Paní učitelka 

Bačáková spolu s děvčaty 9.B třídy pro 

mateřinky připravila ukázku z knihy 

K. Čapka Dášeňka, pak si děti zasoutěžily 

a zahrály si na detektivy, když hledaly 

Dášeňčiny fotografi e. Poté si u stolečků 

prohlížely knihy, které si samy vybraly, 

a povídaly si o nich s děvčaty z 9.B. Na 

závěr jim pak prvňáčkové s paní učitel-

kou Uhlíkovou zahráli pohádku O třech 

prasátkách. Podobné akce připravíme 

pro školky i příští roky. V květnu jsou do 

knihovny pozváni žáci prvních tříd, kde 

je také pro ně připraven program se sou-

těžemi.

V březnu a dubnu 2004 a 2010 se v knihov-

ně uskutečnil prodej starých učebnic a 

knih (5-10 Kč za 1 knihu). Utržené peníze 

(1 275 Kč a 1 322 Kč) za prodej knih i za 

upomínky (průměrně 1 600 Kč za školní 

rok) jsou předávány do kanceláře školy.

Podle řádu školní knihovny je výpůjční 

doba 30 dnů, ale teprve po 40ti dnech jsou 

vybírány pokuty 5 Kč za 1 knihu za týden 

prodlení. Žáci mají možnost si pokutu 

odpracovat balením knih. Toho využívá 

jen malá část žáků, ostatní raději upo-

mínky zaplatí.. Peníze za prodej knih a 

za pokuty jsou využity na nákup nových 

publikací.

S přechodem knihovny na počítačový 

program a balením knih pomáhali ve 

svém volnu žáci 4. – 8. ročníku. Podle 

odpracované doby byli nejlepší odměněni 

pochvalou a knihou, ostatní pochvalami 

na vysvědčení nebo do žákovské knížky. 

Při balení knih a lepení kódů pomáha-

4. C s paní učitelkou Kožantovou – leden 2009
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ly i žákyně v rámci Praktických činností 

s paní učitelkou Vácovou. I v součas-

né době jsou vítány děti, které mají chuť 

v knihovně pomáhat.

Doufám, že i v příštích letech si najdou 

cestu do knihovny naši dětští čtenáři a 

přivedou i své kamarády, kteří ještě do 

knihovny nechodí. Srdečně zvu k náv-

štěvě knihovny také rodiče našich žáků. 

Přijďte, je z čeho vybírat.
Mgr. Jana Bicanová, 

knihovnice školy

slečnám z osmé třídy, které pro ně měly 

připraveno čtení z knížky „Dášeňka“ od 

Karla Čapka a několik hezkých soutěží 

na téma této knihy. Dívky si pak děti roz-

dělily do skupinek, ukazovaly jim různé 

knížky z knihovny, děti si mohly knížky 

půjčovat, prohlížet a společně si o nich 

povídat. Překvapením pro děti byla také 

krátká pohádka „O veliké řepě“ v podání 

dětí z dramatického kroužku. Dětem se 

moc líbila. Zaujalo je i vyprávění chlapce 

Dana ze čtvrté třídy, který poutavě poví-

dal o svých návštěvách knihovny, o tom, 

jaké knížky rád čte a proč ho čtení baví. 

Paní Bicanová měla dokonce pro všechny 

připravený výborný čaj na osvěžení, takže 

ke spokojenosti nám vůbec nic nechybělo. 

Věřím, že pro děti bylo vše, co v knihovně 

zažily, zajímavé. Myslím, že je tato akce 

motivovala ke čtení knih a k pravidelným 

návštěvám knihoven, až z nich v příštím 

školním roce budou školáci. Návštěva 

knihovny v Základní škole J.K.Tyla se 

nám opravdu moc líbila a určitě rádi při-

jdeme znovu. 
Za Křesťanskou MŠ napsala 

Helena Kučerová, Bc.  

Tyláček č.  69 ,  březen 2008Co o tom psal Tyláček…

Děti z Křesťanské mateřské školy pravi-

delně navštěvují divadla, výstavy, účastní 

se různých kulturních akcí. Každoročně se 

také chodíme podívat do knihovny. Letos 

nás pozvala do svého knižního království 

knihovnice ze Základní školy J. K. Tyla 

paní Bicanová. Toto pozvání jsme radost-

ně přijali a jednoho lednového dne jsme se 

vydali s předškoláky do školní knihovny. 

Byli jsme zvědaví, co nás v knihovně čeká, 

co uvidíme a co se dozvíme. Skutečnost 

ovšem předčila naše očekávání. 

Paní Bicanová spolu s dětmi ze školy pro 

nás připravila báječný program. Po uví-

tání předala paní knihovnice děti čtyřem 
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EVVO – Environmentální 
výchova
(od slova environmental – veškeré okolí zahr-
nující, postaru prostě ochrana přírody)

Milý brachu Almanachu,

zažila jsem trochu strachu,

když mi žena jménem Jana řekla,

že si musím sama s básní vtipnou poradit,

ale téma nezradit!!!

Přírodu jsem chtěla bránit,

proti likvidaci chránit

a to, co prý zrovna letí,

šetřit, chránit, třídit smetí.

EVVO název divný,

práce měla průběh slibný.

U nás, kde to všechno žije,

téma první – Energie.

Co rok – nová inspirace, 

všechno vážně, bez legrace.

Odpady jsme třídili, do přírody chodili,

okolím se zabývali, kytičky si pěstovali.

Letos je to sedm let,

co nás inspiruje svět,

kde lze ubrat, stáhnout, zhasnout,

chodit pěšky, nepropásnout

ani jednu chviličku a zachránit Zemičku.

P.S.

Ještě jeden rým:

Novinkou je Ekotým!

Parta lidí, co hned vidí,

co a kde se změnit může.

Prostě nejsou líné kůže.

 Sepsala a nelhala,

  s myslí čistou skládala

 Yvona Zuntová

2003–04 Den energie

2008–09 Zelená škola

2009–10 Spotřeba aneb jak dlouho se rozkládá odpad

Perličky z prvního stupně:
• Na jaká období se dělí lidský život? 

Na zimní a podzimní. 

• Čím je tvořen hrudní koš? Žábrami. 

• Jak se jmenuje nástroj, kterým skláři vyfukují 

roztavené sklo? Sklářská fl étna. 

• Jak se nazývá prostor kolem magnetu? 

Minové pole. 

• Jak se nazývá stroj v elektrárnách, který roztá-

čí turbíny a přeměňuje energii vody na energii 

elektrickou? Detonátor. 

• Mezi které ptáky patří datel černý? 

Mezi šplhouny. 

• Jak se říká vzdušnému obalu Země? – začíná 

to slovo na A…

Alobal. 
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Témata projektových dnů:

2003/04 .......... Energie

2004/05 .......... Odpady

2005/06 .......... Cesty k sobě

2006/07 .......... Den s přáteli z Evropy

2007/08........... Krajina

2008/09 .......... Zelená škola

2009/10 ........... Spotřeba

2009–10 Spotřeba aneb kam s odpady

2009–10 Spotřeba aneb konzultace se šéfkou projektu

2009–10 Spotřeba aneb vyrábíme si vlastní papíro- a plastožrouty 2009–10 Spotřeba – vítězné družstvo s dortem

Z a j í m a v é  p r o j e k t y

Dětský muzikál
O kočičím zpívání

„Kočky“ si vyzpívaly ocenění starosty 

Miroslava Sládka 
Převzatý text Tiskové zprávy MěÚ Písek č. 24 

ze dne 29. 4. 2008 

 

Dnes dopoledne přijal starosta města Ing. 

Miroslav Sládek zástupce Základní školy 

J. K. Tyla, aby jim poděkoval za výbor-

né výkony a ocenil práci, kterou vyna-

ložili při přípravě ojedinělého projektu, 

muzikálu Karla Hoff manna „O kočičím 

zpívání“. Korunou tříletého snažení je 

vítězství ve 12. ročníku soutěže amatér-

ských divadelních souborů O štítek měs-

ta Prachatic. 

Tímto jedinečným projektem se může 

pochlubit písecká Základní škola J. K. Tyla 

a členové jejího dramatického souboru 

Mňouk. Pohádku o kočičím světě, který v 

lecčems připomíná svět lidí, začaly děti ve 

škole připravovat pod vedením p. vycho-

vatelky Pavlíny Kocové a p. učitelky Mila-

dy Uhlíkové již v roce 2005. Přes mnohá 

úskalí se jim povedlo dovést muzikál  do 

vítězného konce a sklízet s ním úspěchy 

nejen v Písku, ale i mimo něj. „Cílem 

bylo připravit divadelní představení na 

vysoké úrovni, a to si vyžadovalo zajistit 

i potřebné technické podmínky, což jako 

vždy narazilo na nedostatek prostředků. 

Od počátku bylo zřejmé, že k dovedení 

muzikálu do žádoucího konce nebudou 

škole stačit vlastní prostředky ani prosto-

ry a potřebné zázemí. Proto se sešlo pár 

nadšenců, kteří vytvořili realizační tým 

s předsevzetím připravit projekt tak, aby 

mohl uspět v některém  z grantových říze-

ní. Projekt byl třikrát předložen do gran-

tových řízení města, nikdy však nezískal 

potřebný počet bodů a tím ani grantovou 

podporu. Poučen již zkušenostmi podal 

realizační tým žádost o podporu také do 

vhodných grantových výzev Jihočeského 

kraje. A po dvou pokusech, v duchu pří-

sloví „dočkej času jako husa klasu“, dobrá 

zpráva přece jen přišla: „Zastupitelstvo 

Jihočeského kraje v březnu 2007 schválilo 

projekt a poskytlo grant ve výši 70.000,- 

Kč,“ řekl ředitel školy Mgr. Bc. Jaromír 

Hladký. A nebylo jednoduché muzikál 

dokončit, neboť během přípravy se měnilo 

obsazení rolí podle toho, jak žáci postup-

ně odcházeli ze školy. Veškeré odklady 

působily nepříznivě na motivaci dětí, kte-

ré bylo nutné k účinkování přemlouvat a 

hledat náhradníky. Přidělení grantu bylo 

však velkým impulsem a děti nakonec 

nadšeně zkoušely i o prázdninách. 

Koncem loňského září tak Tylovka jako 

první v Písku mohla veřejnosti nabídnout 

ojedinělé a téměř profesionální předsta-

vení dětského muzikálu. Většina základ-

ních škol z města i okolí nabídku využila, 

a tak k dnešnímu dni představení v Diva-

dle Pod čarou, v Ražicích a Prachaticích 

zhlédlo 1580 diváků z řad dětí i dospělých. 

Podívat se přijel také autor Karel Hoff -

mann. Významným partnerem projektu 

se stalo Divadlo Pod čarou. Bez personál-

ní a materiální pomoci jeho odborníků by 

se škola těžko mohla do tak náročného 

projektu pustit. V prostorách DPČ mohly 

děti zkoušet, vedoucí divadla p. Miroslav 
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Pokorný nezištně pomáhal nejen s organi-

zací, ale i s propagací, p. František Poklop 

s p. Tomášem Franců se významně podí-

leli na tvorbě scény, ozvučení a světelných 

efektech. Získané prostředky dovolily 

také zadat hudební úpravy písní, kterých 

se ujal p. Ing. Břetislav Bakala, zástupce 

ředitele SPŠ. Z prostředků dotace mohly 

být pořízeny mikroporty, které ještě zvý-

raznily punc profesionality.

„Mne k lásce k divadlu přivedla moje 

paní učitelka češtiny. Jako žák šumav-

ské základní školy i později jako student 

pedagogické fakulty jsem účinkoval 

v několika rolích v pohádkách i divadle 

poezie. Mým snem bylo, aby se ve škole, 

kterou vedu, i v současné době, kdy pře-

míra nabídky svádí spíše ke konzumu než 

aktivnímu podílu na kulturní nabídce, 

podařilo nacvičit s dětmi divadelní před-

stavení. Jsem rád, že jsem našel i pár duší 

stejně naladěných. Zpočátku jsme koke-

tovali s myšlenkou o vlastním muzikálu, 

to se však ukázalo jako velké sousto, a tak 

jsme sáhli do pokladnice české tvorby. 

A měli jsme, myslím, šťastnou ruku,“ řekl 

ředitel Hladký. 

Město Prachatice projevilo zájem o další 

představení. „Chtěli bychom ho nabíd-

nout ještě také školám v Českých Budějo-

vicích. V současné době jednáme s vhod-

nými scénami v krajském městě. Snad 

nám pubertální hlasové změny u chlapců 

dovolí tyto představy uskutečnit,“ dodal 

ředitel Hladký. Náklady na projekt se 

nakonec vyšplhaly na něco málo přes 

140 tisíc korun, polovinu z toho tvořila 

dotace kraje. Zbytek získala škola z vlast-

ních zdrojů, rezervního fondu a ze vstup-

ného. 

„O Kočičím zpívání“ je metaforický pří-

běh kočičích holčiček, které by chtěly krás-

ně zpívat na soutěži, ale podvody závisti-

vého kočičího intrikána jejich vystoupení 

ohrozí. Naštěstí je tam také kocouří dobrá 

duše – kominík, který všechno dokáže 

napravit. Děj má rychlý spád, stále se 

komplikující zápletka je řešena náhlým 

rozuzlením v závěru hry. Celá hra je pro-

ložena zpívanými texty a bohatým hudeb-

ním doprovodem. 

 

Hrají – děti: Monika Borovská, Kateřina 

Pokorná, Markéta Kemrová, Martin Kůra, 

Patrik Písecký, Michal Vinárek. 

Dospělí: Pavlína Kocová,  Milada Uhlíko-

vá, Tomáš Franců ml., Břetislav Bakala, 

František Poklop, Miroslav Pokorný, Jaro-

mír Hladký. 

 
Městský úřad Písek,

Mgr. Jindřiška Jelínková, tisková mluvčí

Zasloužená oslava v pizzerii
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Film 
Promiň, Taťáno

Projekt 7.B – Právo mají všichni

Třída 7.B celý školní rok 2005/06 pracovala 

na tvorbě fi lmu o dětských právech. Tento 

projekt byl nazván „Tvorba multimediální 

učební pomůcky jako součást informační 

a mediální výchovy žáků“ a probíhal za 

fi nanční podpory státní informační politi-

ky Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy ČR. 

Film je učební pomůckou pro výuku téma-

tického celku OV na základních školách 

„Úmluva o právech dítěte“ .

Natočeno se 7. B ZŠ J. K. Tyla v Písku ve 

školním roce 2005/06 v rámci projektu 

Práva dětí.

Literární předloha: 

Klára Brousilová (7.B), Bach Quang Vinh 

(7.B), Václav Labounek (7.B)

Scénář: třída 7.B 

Režie: Radek Onysko (7.B)

Asistent režie: Jiří Mařík (7.B)

Kamera: Bach Quang Vinh (7.B), 

Radek Kubec (7.B)

V hlavních rolích: 

Klára Brousilová (7.B)– Taťána, 

Brigita Telecká (7.B)– Eliška,

Lukáš Prágr (7.B)– Tomáš, a 7.B

Technické zpracování fi lmu (střih, zvuk): 

kroužek Foto-video

Poradci: Mgr. Jana Pašková (projekt Práva 

dětí, literární a dramatické vedení)                        

Mgr. Václav Texler (technický scénář, fi lmo-

vé a technické zpracování)

Výtvarná a grafi cká spolupráce na obál-

ce DVD: Mgr Pavla Šrůtová, Jiří Pobříslo

Hudební spolupráce: Mgr. Eva Sládková

 

Děkujeme studentu Pavlu Schützemu za cen-

né informace o Beslanu a sdílené zkušenosti 

z pobytu s beslanskými dětmi

a řediteli školy panu Mgr. Jaromíru Hladkému 

za vytvoření všech podmínek, aby mohl být 

tento fi lm natočen

Co všechno jsme se museli naučit, o čem 

všem přemýšlet, co podniknout, aby mohl 

vzniknout tento fi lm? Píšu „my“ – a zna-

mená to především třídu 7.B a nás učite-

le, kteří jsme je motivovali a jemně vedli 

(pozor, nevnucovat své dospělácké vidě-

ní!).

V září proběhly tři projektové dny. Děti při 

hrách, debatách v kroužku, ve skupinové 

práci a ve scénkách prozkoumávaly práva 

dětí – svá práva. Pak sedly a psaly povídky 

– literární podklad pro tvorbu fi lmového 

scénáře. Zde je jedna z povídek:

Právo na život – příběh můj
Stojím před školou, kde je spousta lidí, 

kteří se navzájem znají, smějí se a já sama 

stojím u vchodu školy. Vlastně ani nevím, 

co si povídají. Pár věcí sice zaregistruji, ale 

moc tomu nerozumím. Já vlastně neumím 

ani česky. 
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Při otevření dveří do školy se všichni vrh-

nou dovnitř, ale já čekám, až se to zmírní.

Jdu dlouhou chodbou, až se dostanu k ředi-

telně. Pomalu otevírám dveře a na otáčecí 

židli sedí mladá dívka. Pozdrav ani nemo-

hu vyslovit. Chce se mi brečet. Nikoho 

neznám.

,,Kabinet tady naproti paní učitelky Brau-

nové. Ona už se tě ujme“. To mi sdělila 

ta dívka z kanceláře a její jméno taky 

neznám.

Usměvavá paní Braunová už mě chytá za 

ruku a vede směrem ke třídě 7.B .

Stojím u tabule. Od kluka v páté lavici 

dostávám dárek, houbou po hlavě. Ale paní 

učitelka ho okřikne a omluví se mi. Pak se 

mi všichni představí a já naopak jim. Paní 

učitelka přečte školní řád a po rozloučení 

jsme vypuštěni domů.

,,Tak to nebylo zrovna hezký přivítání,“ 

ozve se hlas za mnou, když vycházím ze 

školy. A druhý odpovídá: ,,Zasloužila si to. 

Petr to vymyslel dobře.“ 

Je to Markéta a Natálie. Hvězdy třídy, 

kterým všichni (i kluci) lezou do zadečku. 

A jako na potvoru jsou samozřejmě i nej-

lepší kamarádky.

„Tak co ve škole?“ ptá se mě má teta. Je 

jediná moje příbuzná, která měla dob-

ré vztahy s mojí mamkou. Byly to sestry, 

nerozlučná dvojka. 

„Ale jo, dobrý,“ odpovím v rychlosti a jdu 

do pokoje. 

Tam jako každý den vyndám fotku svých 

rodičů a začnu brečet. Jak to, že zrovna mí 

rodiče museli odejít… 

,,Pavlínko, umíš aspoň malinko česky?“ 

Samozřejmě je ve třídě výbuch smíchu. 

 „KLID!!“ zakřičí, a teď už pořádně a přís-

ně, paní učitelka.

Ale přestávka je ještě horší.

,,A teď mi vyklop, co si zač a co tu vlastně 

pohledáváš!!“, vykřikne na mě Markéta,  

holka v modré, na zip zapínací mikče, níz-

kými džínsami a obklopena všemi holka-

mi.

,,Já jsem Pavlína,“ odpovím klepajícím se 

hlasem.

,,Jo, to vím taky, ale na to se tě neptám. Drž 

se tématu!!!“

Zda jí mám vyprávět svůj příběh? Stojí o 

to??... ale Markéta mě v mém dlouhém pře-

mýšlení přeruší.

,,Když mi to nechceš říct, tak si to nech!!!“ 

A odkráčela ke své lavici a tam se stále 

smála. Ale to, co se stalo pak, bylo opravdu 

strašné. 

Bylo už po vyučování a měli jsme jít domů. 

Petr (to je ten kluk, co mi dal houbou po 

hlavě) mi vzal tašku a vysypal ji na chod-

bu, až se penál rozsypal. Nedalo mi to a 

musela jsem se rozplakat. 

 ,,Uplakánek!!!“ křičeli na mě všichni. 

Klekla jsem si k tašce a začala sbírat. 

Z a j í m a v é  p r o j e k t y

Všichni už odešli po schodech. Když vtom 

mi na rameno někdo zaťukal. Byla to Eliš-

ka, Petrova sestra, a to znamená, že jsou 

dvojčata. 

,,Nechceš pomoct?“ zeptala se mě, ale stále 

sledovala schody, jestli se někdo nevyřítí. 

Jako by se bála si se mnou něco povídat.

,,To … myslíš ty vážně??“ prohodím nezku-

šenou češtinou.

,, Jo, a třeba bych tě i naučila česky. Teda 

jenom základ. Abys nemluvila jako indi-

án!!“ A začala se smát. 

,,Jak ses vůbec ocitla tady v Česku a odkud 

jsi?“

,,Já to řeknu a ty to zase vy….. jak se to 

jenom řekne… prostě řekneš Markétě.“ 

Zaváhala. Ale nakonec mi řekla, že ne a že 

klidně bude i přísahat.

,,Tak jo. Já tedy začnu.“ 

A začala jsem ukazovat obrázky z naší 

beslanské školy, kde se to všechno ode-

hrávalo. Byly z novin a já je pořád nosím 

u sebe. Ty noviny si koupila teta Lenka, 

aby věděla, co se mi vlastně stalo. Snažila 

jsem jí všechno vysvětlit svou nedokona-

lou češtinou, kterou jsem se naučila za 

tu dobu, co jsem tady. Např. Bum, škola, 

rodina, zlí lidé atd. Eliška to ale samozřej-

mě pochopila a já byla ráda, že jsem našla 

někoho, kdo mi rozumí. 

Po ukončení mé „prezentace“ Eli řekla se 

slzami v očích:

,,Tak to ti nezávidím, a to už jsi od té doby 

rodiče neviděla?“  

,,Ne,“ řeknu posmutněle.

,,Tak zítra se uvidíme,“ řekne Eliška a 

odchází domů. Já také.

Druhý den ve škole už se mi nikdo nepo-

smíval, Eli si ke mně sedla a začaly jsme 

si povídat. 

,,Ahoj, Pavlí. Jak se máš??“ řekne Natálie, 

k ní se přidá Markéta a samozřejmě 

i ostatní. 

,,Eli nám řekla, co jsi prožila v Bagdádě, 

nebo kde si to byla,“ napojuje na Natálii 

Markéta.

,,V Beslanu. Jo to být peklo. Ale já… “ 

,,Diví se, že tě to zajímá. Vždyť tě to neza-

jímalo, nebo ne?“ přidá se ke mně Eli, pro-

tože ví, že bych to nějak neřekla.

,,Chci se ti omluvit jménem celý třídy. Byli 

jsme hnusný, jen tady Eli věděla, že jsi 

milá.“ Ale vyruší ji zvonek a do toho při-

chází paní učitelka. 

,,Milá Pavlínko. Dozvěděla jsem se až dnes, 

co jsi prožila v Beslanu a velmi tě obdivuji. 

Jsi silná a budu ráda, když se teď všichni 

Pavlíně omluvíte, jak jste se k ní chovali,“ 

omlouvá se mi paní učitelka. Po celé třídě 

zazněla omluva a já jsem se začala červe-

nat. To mám po mamce.

Byl konec vyučování a také dne. Vycházím 

ze školy. Ale někdo na mě zavolá divným 

hlasem. Jako myslím jiným přízvukem.

,,Pavlínko!!“ Otočím se a nemohu věřit 

svým očím. U lavičky stojí mí praví rodiče. 

Mamka má slzy v očích a já samozřejmě 

také.

,,Mami!! Tati!!“ křičím. 

Taky tam stojí teta.

,,Pavlínko,“ řekne teta, ,,tvoje mamka 

s taťkou v té škole, co jsi je tam ztratila, neu-

mřeli, jen tě hledali. Ale jak tě někdo odtáhl, 

tak začali na tebe volat. Ale teroristé je praš-
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Vše v mém příběhu končí šťastně, je totiž 
vymyšlený, ale chtěla jsem na něm uká-
zat, že všichni mají právo na existenci, 
a hlavně děti. Nesmí být odsuzovány 
jenom proto, že jsou jiné nebo odjinud 
jako hrdinka příběhu. Děti ji neznaly a 
posuzovaly ji podle svých měřítek a hod-
not. Pavlínka žila dlouho se svými rodiči 
v zahraničí a po teroristických útocích 
se ztratila a byla od rodičů odloučena. 
Krkolomými cestami se dostala do Čech 
za svými příbuznými a tady se začal její 
pohnutý příběh.
Především takovým dětem, jako je hrdin-
ka příběhu, musíme ve skutečnosti nejví-
ce pomáhat a dát jim právo na spokojený 
život. 

Klára Brousilová

Tuto literární předlohu a jiné další psali 

žáci 7. B pod dojmem tehdejších událos-

tí ve světě i u nás. Teroristický masakr v 

Beslanu, hrozba dalších teroristických akcí 

z Iráku a jiné nepokoje ve světě a s tím sou-

visející ohrožení základních práv dětí zde 

žijících – práva na život, na šťastnou rodi-

nu, domov, na harmonický rozvoj, na svo-

bodu vyjádření názoru … Přemýšleli jsme 

i o podmínkách uskutečňování dětských 

práv a svobod v naší zemi i na naší škole, 

diskutovali jsme šikaně, o smyslu našeho 

školního parlamentu. Poté žáci ve skupin-

kách přepisovali nejlepší nápady z povídek 

do jednoho literárního scénáře, nakonec 

v kroužku foto-video několik chlapců pod 

vedením pana učitele Texlera do technic-

kého scénáře. Také jsme pozvali na besedu 

studenta Pavla Schützeho z Nejdku – podí-

lel se na organizování volnočasových akti-

vit beslanských dětí, které po prožitých 

hrůzách trávily ozdravné pobyty v Kruš-

ných horách. Vyprávěním o beslanských 

dětech nám pomohl pochopit, co hlavní 

hrdinka našeho fi lmu Taťána prožívá.

tili do hlavy a pak už tě nenašli. Ty jsi mezi-

tím byla už venku. A když jsi někam odešla 

s tou paní zdravotnicí, tak…“ 

,,Prostě žijou a jakýpak copak,“ prohodím 

větu, kterou mě naučila Eliška. Ta stojí 

s holkama u vchodu školy a pláčou dojetím. 

Z a j í m a v é  p r o j e k t y

Pak již následovalo dvouměsíční natáčení 

v prostorách školy a následná fi lmařská 

„alchymie“ ve foto-video studiu (výběr 

nejlepších scén, které se samozřejmě toči-

ly několikrát, střih, zvuk, hudba,…). Ale 

o tom už nejlépe vypovídají fotografi e a 

dojmy žáků 7. B. 
Mgr. Jana Bačáková

Co o tom psal Tyláček…

Několik dojmů žáků 7. B:

„Asi na začátku roku jsme se dozvěděli, 

že budeme dělat projekt o právu. Nejdřív 

jsme museli sami nebo ve skupinách vytvo-

řit povídky o různých právech dítěte. Z těch 

nejlepších povídek jsme vytvořili scénář. A 

když jsme měli scénář, začali jsme natáčet. 

Při natáčení byla sranda. Měli jsme tro-

chu problémů s technikou. Ale přesto jsme 

všechno zvládli. A dokázali jsme se trochu 

vžít do dětí z Beslanu.“

„Díky projektu jsem se dozvěděla více, 

jak se natáčejí fi lmy. Bylo to velmi zajíma-

vé. Nejlepší z fi lmu byla párty. Ale jinak 

všechno ostatní taky bylo super!“

„Ponaučení, respekt k malým dětem, pocit 

malých dětí u obětí šikany. Nejvíc se mi 

líbilo, když se tě někdo zastane a druhý tě 

pochopí.“

„Nejvíc se mi líbilo to, že jsme se nemuseli 

… Hádejte. Ne, dělám si srandu. Nejvíc se 

mi líbila kolektivní práce.“

„Bylo to zábavné. Bylo to i místo školy a 

prostě skvělý. Zábavný to bylo, když herci 

udělali něco špatně a točilo se znovu.“

„Kolektivní práce, sranda, pohoda.“

„Strašně se mi líbilo, že jsme se jako třída 

dokázali domluvit. Natáčení mě moc bavi-

lo. Snad bude dobrý i výsledek.“

„Bylo to žužu, líbilo se mi bý hercem 

v hlavní roli. A bylo to docela těžký. Pro-

žili jsme hodně srandy.“

„Nejvíce se mi líbilo, že jsme se nemuseli 

učit. Byla to dobrá zkušenost a seznámení 

s fi lmem.“

„Projektové dny, psaní příběhů – dávaly 

mi nejvíc zkušeností. Znám svoje práva.“

„Dostali jsme možnost pít kafe. Mohli jsme 

si prožít to, co dělají skuteční herci. Byla to 

zábava.“

„Získala jsem zkušenosti s natáčením. 

Mohla jsem si zahrát (skoro) hlavní roli. 

Byla tam dobrá parta lidí, s kterými se mi 

dobře spolupracovalo.“

„Co se stalo v Beslanu jsem nevěděla. 

A díky fi lmu jsem se to dozvěděla. Zába-

va byla velká. Natáčení bylo zábavné díky 

tomu, že se na tom podílela celá třída, 

a když je vás tam tolik, tak se zasmějete. 

Díky psaní povídek jsem se vypsala z dost 

pocitů, a tím se mi ulevilo. Byla to zábava 

– točit fi lm. Přála bych si jich natočit více, 

protože se naučíme díky tomu držet při 

sobě. A to je na tom to nejhlavnější.“

„Projekt se mi líbil, dalo mi to zkušenosti. 

Všechno se mi líbilo…“
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„Projekt mi dal nové zkušenosti za kame-

rou a zkušenosti s natáčením fi lmu. Líbil se 

mi dobrý technický tým a ulejvání z hodin 

vyučovacích. Co by chtělo zlepšit? Hlavně 

techniku. Taky by se mohla škola uráčit a 

zlepšit techniku ve foto-videu. Mohli jsme 

si lépe zvolit herce. A vůbec nefungoval 

skript, a to je hodně důležitá funkce.“

„Projekt Práva dětí mi dal nové zkušenos-

ti v tom, jak se natáčí a jak se fi lm zpraco-

vává. Nejvíce se mi líbilo natáčení.“

„Při poslední scéně jsem měl vyjít ze dveří 

a přitom jsem měl nést fl ašku nestea… a 

měl jsem vyjít po pěti vteřinách. Za dveřmi 

jsem potkal T.D. a zakecal jsem se s ním. 

Cha, cha, cha, cha, cha….“

„Líbilo se mi úplně všechno, ale nejvíce 

se mi líbila diskotéka, natáčení fi lmu… 

Nevím, co mi dal… Možná pár zkušenos-

tí a rad do života.“

„Film mi dal hodně. Dozvěděla jsem se, 

jaká máme všechna práva, o kterých jsem 

nevěděla. Naučila jsem se psát literární 

scénář a technický. Poznala jsem, jak se 

musí dobře připravit herci atd. Také jsme 

pracovali kolektivně, a to je dobře, fajn! 

Myslím si, že to byl dobrý nápad dát nám 

tento projekt. A díky za to!“

A teď by měl jít fi lm k divákovi. Mohl by 
se využít v hodinách občanky, kde se učí o 
právech dítěte. Mohl by se rozletět do růz-
ných škol po celé republice. 

Tak šťastnou cestu, Taťáno …

Tyláček č.  59 ,  čer ven 2006

7. B a realizační tým

Z a j í m a v é  p r o j e k t y

Projektové dny 
na 1. stupni

Možnost soustředit se na jedno téma, 

pohlédnout na ně z několika úhlů, ve vět-

ší šíři a hloubce, dát průchod přirozené 

tvořivosti a fantazii…. To jsou výzvy, na 

které slyší naše paní učitelky na 1. stupni. 

A odpovídají nápady, které se stávají tra-

dicí. Nechme mluvit fotografi e:

Velikonoční vejce Podzimáček 
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Výrobky z těchto projektových dnů si 

děti vyzdobí své třídy i školní chodby. 

To je pak škola hned útulnější. A děti si 

uvědomí, čím je které období krásné, jaké 

myšlenky a příběhy se pojí s různými 

svátky, jaké tradice se dodržují. Hezké je 

i to, že ve třídách pomáhají i rodiče a star-

ší spolužáci z 2. stupně.

Projekt Řecko

Pro tento projekt žáky z 2. B nadchla jejich 

třídní učitelka Zuzana Bínová. 

Děti se nejen dověděly mnohé zajímavos-

ti o Řecku, historii, kultuře, zvycích…, 

ale naučily se i několika řeckým tancům. 

Tancovaly v řeckých krojích a tak se jim 

dařilo, že několikrát s tanci vystupovaly 

před veřejností. 

Slavnostní zakončení projektu se konalo 

v řecké restauraci, kde děti mohly posou-

dit, jak chutná je pravá řecká kuchyně. 

No nelákalo by vás také strávit několik 

dnů nad takovým projektem?

-ba-

Z a j í m a v é  p r o j e k t y

Školní časopis
Tyláček

Tyláček se představuje:

Milí čtenáři,

s velkým potěšením jsem přijal skutečnost, 

že se kluci a děvčata, kteří tvoří dnešní 

redakční radu, s takovým zájmem a chutí 

chopili mého návrhu vydávat školní časo-

pis.

V poměrně krátké době se jim podařilo 

sestavit jeho první číslo, které Vám nyní 

předkládají k přečtení a posouzení. Já osob-

ně si myslím, že se jim povedlo a že každý 

z Vás v něm najde něco podle svého gusta.

Je to první pokus, další čísla mohou být 

lepší i Vaším přičiněním. Věřím, že mezi 

Vámi najdou celou řadu ochotných spolu-

pracovníků – dopisovatelů, kteří jim pomo-

hou vytvářet časopis, který si rádi přečtete 

Vy, Vaši učitelé, kamarádi, rodiče, babičky 

i dědečkové.

Přeji tedy všem nynějším i budoucím tvůr-

cům našeho školního časopisu, při jehož 

přípravě i vydávání využívají i svých zna-

lostí a dovedností z práce na počítačích, 

aby se jim dílo dařilo.

A Vám, milí čtenáři, přeji, abyste se již 

nemohli dočkat dalšího čísla našeho 

Tyláčka. 
Mgr. Bc Jaromír Hladký, 

ředitel školy

Tyláček č.  1 ,  březen 1992

Takové tedy byly začátky našeho školního 

časopisu, který vychází, až je to k neuvě-

ření, již 18 let. Každým rokem čtyřikrát 

zavítal k Vám domů, mohli jste se v něm 

dočíst o dění v naší škole, potěšit se tvoři-

vostí našich žáků – Vašich dětí. 

Jak se časopis vyvíjel, zdokonaloval, 

obměňoval? Kteří lidé – tvůrci, noviná-

ři – si předávali štafetu? Kdo stál u jeho 

zrodu? 

S počátky se pojí jména těchto žáků: Edu-

ard Zeman, Tomáš Souček, Jan Vilím, 

Martin Papáček… Petra Zobalová, Andrea 

Matějčková…, ti předali štafetu žákům 

Miroslavu Kulandovi, Milanu Kiryanovi, 

Tomáši Kurcovi, Janu Hnykovi, Martinu 

Velkovi, Jakubu Vítkovi a jiným… Z peda-

gogů to byli pan ředitel Jaromír Hladký, 

paní učitelky Pavla Šrůtová, Hana Zíko-

vá, potom Alena Lukášová, Pavel Koc, Jan 

Kadlec, Ladislava Lecjaksová… a dnes je 

štafeta v rukou paní učitelky Evy Laksa-

rové, Miluše Trpákové, pana učitele Jiřího 

Kozelky, stálicí je pan zástupce Pavel Koc. 

Redakční radu stále tvoří především žáci. 

Poslední číslo – 74 – vytvářeli Tomáš Voří-

šek, Darina Obermajerová a Lucie Sme-

táková ze 6.B, Klára Fořtová z 8.B, Jitka 

Kršová a Lenka Málková z 8.C

Časopis Tyláček zpestřuje i stránky toho-

to almanachu. Činí ho tak živým, auten-

tickým. 

Posuďte sami.

Z a j í m a v é  p r o j e k t y

LITERÁRNÍ OKÉNKO

Tak to se mi ještě nestalo! Že děti o přestávce zlobí, 

je „normální“! Že za to dostanou větší či menší 

trest, je přirozené! Ale jak to vyřešil Kuba Kovářík 

ze 6.A, je prostě originální a zábavné. Za bubenický 

koncert paličkami na desku lavice si vysloužil úkol 

– sepsat pravidla správného chování o přestávce. 

Zde je výsledek.

Majetek, ten patří škole

Místo toho, když je víkend,

abych třeba sportoval,

píšu Vám i celé škole,

že jsem všeho litoval.

Majetek, ten patří škole,

ničit ho je ohavné.

Teď mám úzkost ve své duši,

jak to se mnou dopadne!

Chápu to, že ničit věci,

které druhý vyrobí,

člověk „šesťák“ mého věku

stěží si uvědomí.

Omlouvám se, jsem to hlupák,

můžete mi odpustit?

Na ochranu školních věcí

nikdy nedám dopustit.

Skoro se těším, až bude Kuba zase někdy zlobit. 

Yvona Zuntová

Otištěno v Tyláčku č. 55, červen 2005
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Co o tom psal Tyláček…

Průzkum oblíbenosti čtvrtletníku Tylá-

ček mezi našimi žáky na II. stupni:
Kvůli naprosté upřímnosti jsme slíbili, že nebudeme 
uvádět jména odpovídajících žáků.

Víš, co je Tyláček ?

Žákyně 7.B: Ano, vím, je to školní časo-

pis, ve kterém se píše o naší škole a našich 

žácích.

Jak často vydává naše škola časopis Tyláček ?

Žák 7.C.: No, myslím, že jednou za čtvrt 

roku.

Jak hodnotíš grafi cké zpracování časopisu 

Tyláček ? 

Žák 9.A. : Abych řekl pravdu, tak moc ne, 

chybí mi tam více barevných obrázků a 

fotografi í a obal taky nic moc. Ale chápu, 

že by to asi bylo moc drahé.

Co tě nejvíce zajímá v časopisu Tyláček ?

Žákyně 8.A.: Nic, vůbec ho nečtu, ale naši 

si ho asi čtou.

Znáš členy redakční rady, kteří pracují na 

vydáních časopisu Tyláček ?

Žák 9.B.: Tak asi vy dvě, ale jinak vůbec 

nevím, já ho nečtu.

Co tě nejvíc baví v časopise Tyláček ?

Žák 6.C.: Křížovky a vtipy.

Chtěl bys být v redakční radě časopisu 

Tyláček ?

Žák 7.A.: Asi ne.

Myslíš si, že je těžké v redakci Tyláčka 

vymýšlet články pro každé vydání ?

Žákyně 9.A.: Myslím, že ne, protože se 

toho ve škole děje docela dost, ale chápu, 

že bude asi těžké poznat, co je důležité víc 

a co méně a co bude koho zajímat.

Jaký článek Tě nejvíce zaujal v posledních 

vydáních časopisu Tyláček, pokud ho tedy 

čteš ?

Žák 8.B.: Nečtu ho sice vždycky a celý, 

ale v posledním mě velice zaujal článek 

„Záhada píseckého kostela“. Docela hustý.

Myslíš, že je vydávání čtvrtletníku Tyláček 

pro školu důležité, nebo ne?

Žákyně 6.A.: Myslím, že je to dobře, že 

Tyláček je. Akorát si myslím, že by mohl 

vypadat trochu líp. Myslím jako opravdo-

vý časopis a ne jako školní sešit.

 

Průzkum oblíbenosti čtvrtletníku Tylá-

ček mezi našimi žáky na I. stupni.

Víš, že naše škola vydává školní časopis 

Tyláček ?

Žák 3.B.: Jo, já vím, psali jste o nás, když 

jsme byli na radnici při prvouce. 

Kdo si myslíš, že vydává časopis Tyláček ?

Žák 3.A.: Asi pan ředitel a paní učitelky.

Chtěla bys, až budeš na druhém stupni, 

pracovat v redakci časopisu Tyláček, který 

vydává naše škola ?

Žákyně 5.A.: Určitě by mě to bavilo, chtě-

la bych být novinářkou, jednou už jsem 

do Tyláčka s kámoškama psala.

Co se ti v Tyláčkovi líbí a co nelíbí ?

Žákyně 5.A.: Líbí se mi, že se dozvím 

hodně věcí o celé škole a vtipy. Nelíbí se 

mi, jak vypadá, není barevný a fotky ne-

jsou moc kvalitní.

Víš, jak dlouho naše škola vydává časopis 

Tyláček a čteš ho ?

Žák 5.B.: Jak dlouho vychází, to nevím,ale 

někdy si ho prohlížím, a když mě něco 

zaujme, tak si to přečtu. Baví mě vtipy, 

křížovky, a když tam napíše někdo, koho 

znám.

Co se děje s časopisem Tyláček, když si ho 

přečteš ?

Žákyně 4.B.: Já ho dám mamce a ta si 

ho taky čte a pak ho asi vyhodíme. Já ale 

nevím.

Líbí se Ti název Tyláček pro časopis školy?

Žák 4.A.: Asi jo, ale asi bych ho pojmeno-

val jinak. 

Co by ses chtěla víc dozvědět v časopise 

Tyláček ?

Z a j í m a v é  p r o j e k t y

Žákyně 5.B.: Asi víc o učitelích, co třeba 

dělají mimo školu. Co mají rádi a co ne.

Zkus odhadnout, kolik výtisků časopisu 

Tyláček se každé čtvrtletí vyrobí?

Žák 4.A.: Já nevím, asi hodně. Tisíc?

Myslíš, že můžeš psát do časopisu Tyláček, 

když nejsi v redakční radě?

Žák 5.A.: Asi ne, nevím.

Zuzana Bláhová a Veronika Čarná, 7.C
Tyláček č.  69 ,  březen 2008

Tyláček získal i řadu ocenění:

rok 2000

2004 – cenu jsme si převzali na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze

3. místo z 51 časopisů základních škol z celé ČR

2004 – opět 3. místo v soutěži Nadačního fondu J. Luxe 

2005 – Tyláček – Tady je naše cena
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6 .  k a p i t o l a

Nemyslíme 
jenom na sebe
Hnutí Na vlastních nohou

Panenky pro Afghánistán 

a další

Obrázky z kalendáře 2010  „ Ze života školy“

POPRVÉ DO ŠKOLY – Monika Schránilová, 8.B OHLÉDNUTÍ ZA KAMENOSOCHAŘSKÝM SYMPÓZIEM 

– Kateřina Kofroňová, 8.B

DRAKIÁDA S PARLAMENTEM – Darja Andělová, 7.A VÁNOČNÍ KONCERT – Dominik Melski, 6.B
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Hnutí 
Na vlastních nohou 

Co o tom psal Tyláček…

Hnutí Na vlastních nohou vstupuje do tři-

náctého roku svého působení a stále pomá-

há našemu zdravotnictví. Dnes s ním

spolupracuje 1980 škol v naší republice. 

Děti naší školy se svými učiteli pracují 

pro toto hnutí od doby jeho vzniku. Kres-

líme vánoční přáníčka, která posíláme do 

Norska, odkud jsou prodávána do celého 

světa. Výtěžek putuje na zakoupení pří-

strojů do dětských oddělení nemocnic. 

Také písecká nemocnice získala z těchto 

prostředků před pěti lety lékařské přístroje 

pro zajištění základních životních funkcí 

pro novorozeňata v hodnotě 300.000,- Kč. 

Kromě kresby vánočních přáníček se naše 

hnutí snaží pomáhat i jinak.

V předchozích letech jsme pomohli zapla-

veným školám na Moravě, získali pro-

středky na zakoupení mikrobusu pro 

opařanskou léčebnu, na dvě plně vybave-

né sanitky pro děti z Kosova postiženého 

válkou i na zdvižnou plošinu pro vozíčká-

ře ze ZŠ Dukelská ve Strakonicích. 

Letos se členové hnutí rozhodli pomoci 

získat co nejvíc peněz pro školy poškoze-

né povodněmi. Obrázky stonožek nabízí-

me lidem dobré vůle. Všechny příspěvky 

zasílám na stonožkové konto, které je zří-

zeno pro tyto účely.

V pátek 4. října jsme měli tu čest přivítat 

v Písku zakladatelku a prezidentku hnutí 

Na vlastních nohou, paní Belu Gran Jen-

sen. Podívala se na vodou postižené školy, 

byla přijata na radnici a zúčastnila se kon-

certu ,,Stonožka pro povodně”. 

Na koncertu vystoupil brněnský soubor 

Ondráš, vojenská hudební škola Náladič-

ka, pěvecký sbor a recitátoři ZŠ J. K. Tyla, 

ZŠ T. G. Masaryka a Gymnázia v Písku. 

Vystoupili také sólisté ZUŠ Písek. 

Těšíme se, že se malování vánočních přá-

níček zúčastní tento rok ještě více dětí 

z dalších škol našeho města... 

V září a začátkem října proběhla již po 

páté akce ,,Stonožkový týden”. (Stonožka 

je symbolem a maskotem našeho hnu-

tí. Stonožka jsme vlastně MY VŠICHNI. 

Je-li jeden článek nemocen, ostatní jej 

nenechají padnout, ale pomohou). 

paní Bela Gran Jensen

N e m y s l í m e  j e n o m  n a  s e b e

Stonožková hymna

 

Nikdy nejsi sám,
když někoho máš v srdci.
Ne, nejsi sám,
když na někoho myslíš, ne nejsi sám,
už nejsi ani trochu sám, vždyť víš…
Tak den s úsměvem zkus každé ráno 
začít,
mít přátelství může docela stačit.
Zkus nebýt sám,
srdce neuzavírej,
dej přátelství,
když někoho máš rád a víš,
že zemská tíž se rázem lehčí zdá.
Tak navěky už víš,
že nikdy nebudeš už sám…

jí pomoci, našimi sousedy, pustili jsme se 

do práce s ještě větší chutí a vervou. 

„Stonožkový“ týden jsme připravovali 

dlouho předem. Děti kreslily obrázky sto-

nožek, které jsme na jejich druhé straně 

označili číslem, razítkem školy a letopoč-

tem. Prvními dárci se stali rodiče žáků. 

Těm své obrázky děti nabídly nejprve. 

Vysvětlily jim, proč celou akci pořádáme, 

a dočkaly se od rodičů pochvaly i fi nanč-

ního ocenění svých malých uměleckých 

děl. Později se děti za podpory svých uči-

telů pokoušely nabízet obrázky i písecké 

veřejnosti. Ve chvíli, kdy píšeme tento člá-

nek, je zatím shromážděno 32 -365 Kč. Do 

„Stonožkového“ týdne se zatím zapojily 

téměř všechny děti naší školy a jejich uči-

telé. Všem patří velký dík. Vždyť nezištně 

pomáhat kamarádům, kteří to právě teď 

moc potřebují, zaslouží pochvalu.
  Mgr. Pavla Šrůtová

Tento rok se členové hnutí rozhod-

li pomoci získat co nejvíce peněz na 

obnovu jihočeských „stonožkových“ 

škol postižených povodněmi. Jednou 

z nejvíce poškozených škol je písecká 

škola T.G.Masaryka. Voda téměř zni-

čila budovu 1. stupně této školy. Každý 

rok pomáháme neznámým kamarádům. 

A když jsou letos kamarádi, kteří potřebu-

N e m y s l í m e  j e n o m  n a  s e b e
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Koncert „Stonožka pro povodně“

…Jelikož já osobně jsem se tohoto koncertu 

spolu se svou kamarádkou Sašou Lukáčo-

vou zúčastnila, můžu potvrdit, že přichá-

zejících lidí stále přibývalo. Mám dobrý a 

hřejivý pocit z toho, že jsem alespoň trochu 

pomohla dětem, které to potřebují. Myslím 

si, že koncert se velmi zdařil a i díky paní 

učitelce Sládkové. Jsem ráda, že i já jsem se 

mohla zúčastnit, a už teď se těším na další.
Iva Křivská, 9.E

Tyláček č.44 ,  ř í jen 2002

ny. Uváděl ho jako každý rok Marek Eben. 

Koncertovala skupina Chinaski, Anna K a 

Dara Rollins. Zpíval zde i chlapecký pěvec-

ký sbor, který měl v repertoáru koledy. 

V půlce koncertu vystoupila zakladatelka 

nadace „Na vlastních nohou“ Běla Jense-

nová a ministr obrany Jaroslav Tvrdík. 

Běla děkovala všem dětem za vánoční 

přáníčka, která kreslí. Během koncertu 

natáčela Česká televize i nás v sále. 

Večer v Praze všechno svítilo. Odjezd 

z Prahy se neobešel bez poslední pro-

cházky. Za všechny děti chci poděkovat 

paní učitelce Šrůtové a Paškové. Koncert 

i celý den se perfektně vydařil a doufám, 

že pojedu i příští rok. Myslím, že ta sna-

ha kreslit přáníčka se vyplatí a ti, kdo se 

opravdu snaží, mají za prvé dobrý pocit 

z toho, že někomu pomohou, a za druhé 

odměnou je jim koncert.
Petra Tóthová 8.C

Tyláček č.  46 ,  duben 2003

Duší celého hnutí na naší škole je paní 

učitelka Pavla Šrůtová. Vánoční přáníč-

ka, která přinášejí radost z dětské kres-

by a fantazie těm, kteří si je koupí, i tolik 

potřebné peníze dětem v nouzi, kreslí žáci 

naší školy až dodnes.
-ba-

Vánoční koncert v Praze

V pátek 13. prosince jsem vyrazila spolu 

s asi dvanácti dětmi z naší školy na vánoční 

koncert do Prahy. Cesta do Prahy netrvala 

moc dlouho. Rychle uběhla a zanedlouho 

řidič zastavil kousek od Národního diva-

dla. Po Praze jsme se procházeli asi do 13ti 

hodin. U Lucerny byl veliký nával, proto 

nás paní učitelky zavedly do nedaleké 

kavárny na čaj. Koncert začal ve tři hodi-

N e m y s l í m e  j e n o m  n a  s e b e

Panenky 
pro Afghánistán

Co o tom psal Tyláček…      

V pátek 23.1.2009 k nám přišla do ško-

ly paní Vavřincová. Paní Vavřincová je 

maminka tří dětí a jedno z nich chodí 

k nám do třídy, do 5.C. Proto jsme ji 

pozvali, aby nám řekla něco o své prá-

ci. Pomáhá lidem v Afghánistánu, shání 

peníze na transplantaci očních rohovek 

tím, že šije panenky, organizuje jejich 

výrobu a prodej.

Afghánistán je stát v Asii, kde už mnoho 

let probíhá válka. Tato země patří mezi 

nejchudší na světě. Žije zde nejvíce nevi-

domých lidí, kvůli špatné výživě, praš-

nému prostředí a dalším faktorům. Slepí 

lidé nemohou sehnat práci, nemohou se 

vzdělávat, nedokážou si vydělat na živo-

bytí. V chudých zemích nedostávají ani 

sociální dávky. Tento projekt se zabývá 

tím, že těmto lidem transplantuje jednu 

oční rohovku, takže vidí alespoň na jedno 

oko.

Vyráběli jsme panenky na tuto dobro-

činnou akci. Tělíčka od panenek už jsme 

dostali hotová. My jsem je jen vycpali spe-

ciální vatou a zašili. Vlásky jsme udělali 

tak, že jsem si vzali klubko s bavlnou a 

namotali ho na knížku, přestříhali jsme a 

našili na panenku. Barvou na textil jsme 

už téměř hotové panence namalovali 

pusinku, nos a očička. Potom jsme si šli 

každý vybrat látku na šatičky. Někdo stihl 

udělat šatičky ve škole, ostatní si je vza-

li domů na dodělání. Během práce nám 

paní Vavřincová vyprávěla, na co dob-

ročinná akce je. Panenka stojí nejméně 

250 Kč, transplantace jedné oční rohovky 

20 000 Kč. Sami si můžete spočítat, kolik 

panenek je třeba vyrobit... Můžeme si 

vyrobenou panenku koupit, což také ně-

které děti udělaly. Práce na ušití panenky 

nám trvala dvě hodiny. Panenky se všem 

moc povedly. 
Michaela Vyternová, Nikol Marková, 

Anežka Bártíková z 5.C 
Tyláček č.  69 ,  březen 2008

Pomoc Afghánistánu šitím panenek orga-

nizuje na naší škole paní učitelka Renata 

Vácová. S láskou šijí panenky děvčata, ale 

i chlapci na celém druhém stupni.

N e m y s l í m e  j e n o m  n a  s e b e
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Sbírka hraček pro děti z DD

Co o tom psal Tyláček…

Když jsme jeli navštívit před Vánocemi 
Dětský domov v Kamenici nad Lipou, 
řekla jsem si po dohodě s rodiči, proč 
neudělat dětem na Vánoce radost.
Navrhla jsem proto paní učitelce třídní a 
spolužákům ze třídy tuto sbírku. Všichni 
rádi souhlasili. Potom jsme s tímto zámě-
rem seznámili i ostatní žáky školy a děti 
nosily nejen hračky, ale i různé pohádko-
vé knížky, hry a dokonce i oblečení.
Když byla sbírka ukončena, dopravili 
jsme vše s rodiči a spolužačkami ze třídy 
do dětského domova.
Když jsme viděli ten radostný výkřik a 
údiv na dětských tvářičkách, byli jsme 
nadšeni, že jsme mohli někomu nějak 
pomoci.
Chtěla bych moc poděkovat všem dětem 
za nádherné příspěvky a ochotu pomoci.
Děkuji. 

Lenka Koktová 9.A

Lenčin nápad nás nadchl. Každý máme 

doma ještě z dětství spoustu hraček, 

nikdo se nepozastavil nad tím, že by měl 

někomu druhému něco dát. Uděláme těm 

dětem hezké Vánoce. 
(Barbora Zemanová)

Mám z toho radost. Je fajn, že se podaři-

lo dát dohromady tolik hraček. Lidem se 

dnes moc pomáhat nechce. Když mám 

peníze, ráda přispěji i v jiných sbírkách.
(Iveta Wagnerová)

Tyláček č.  54 ,  březen 2005

Na této akci bylo sympatické, že vznikla 

spontánně v hlavě jedné žákyně, zapojila 

do ní celou svou třídu 9.A, podpořila je 

třídní učitelka paní Ivana Nováková… 

a nakonec se zapojila celá škola.

Již v předchozích kapitolách jsme psali 

o pomoci Školního parlamentu (vozíček 

pro Jirku, dar Nemocnici v Č. Budějo-

vicích) nebo o pravidelných návštěvách 

dětí z prvního stupně a školní družiny u 

seniorů, které vždy potěší písněmi, tan-

cem, divadlem. Také náš pěvecký sbor 

dává dárky v podobě lahodných písní 

novým občánkům města nebo starým 

lidem v domovech důchodců. Věříme 

totiž, že obdarování druhých přiná-

ší radost do dětských srdcí a ještě něco 

navíc do života: úctu k druhým lidem a 

vděčnost za to, co máme a někdy bereme 

jako samozřejmost.
-ba-

N e m y s l í m e  j e n o m  n a  s e b e

7 .  k a p i t o l a

Vzpomínky našich 
bývalých žáků
Ing. arch. Ladislav Kratochvíl vzpomíná

Kateřina Janíková a František Zborník 

vzpomínají

Perličky „oborové“:

MATEMATIKA:

• Zoufalá p. učitelka, když žáci řeší primitivní 

úlohu: „To se mi snad zdá! Panebože pomoz!“

Robin O.: „Nemám čas, rýsuji!“

• „Kde se v praxi používají řecká písmena alfa, 

beta, gama atd...“

„Já vím, já...“

„Tak jaká a kde?“

„Třeba psí... psí hovno“

ZEMĚPIS:

• Měsíční krajina = krajina, která vypadá nejhezče-

ji za svitu měsíce

CHEMIE:

• Fungicidy = látky, které opravdu fungují

• Pepsin (enzym) = rozpouští hmyz

• Místo exotermická reakce = erotická reakce

• Radioaktivita = když zapnete rádio, tak je aktivní

• Čím dýchají listy= nosem
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Ing. arch. Ladislav 
Kratochvíl vzpomíná 

Základní škola Josefa Kajetána Tyla letos 

oslaví 20 let svojí existence. Co se týče mě, 

jsem jen o pět let starší, než je ona. Je tedy 

pro mě hrozně zvláštní vzpomínat, co mi 

škola přinesla. Ve svých pětadvaceti letech 

se vůbec necítím jako pamětník. Z vysoké 

školy jsem vyšel před rokem a stejnou dobu 

se i rozkoukávám v praxi. 

Dnes jsem, čím jsem právě díky Tylově škole. 

A jsem tím rád. Budu Vám teď chvíli vyprá-

vět svůj příběh - zlomek toho, co už nasály 

stěny školy během oněch dvaceti let. 

Tylova základní škola byla pro mě zlomem 

v mém životě. Zde jsem prožil nejlepší léta 

své školní docházky a poprvé v sobě objevil 

sklony k výtvarnému umění díky pí. učitel-

ce Šrůtové. Jednoduché čmarykání náhle 

dostalo smysl a systematicky jsem se začal 

věnovat malování. Paní učitelka byla tou, 

která mě přivedla na myšlenku stát se archi-

tektem. 

Později, s postupem času, jsem zjišťoval, že 

mám sklony i k exaktním vědám – jakožto k 

matematice a fyzice.

Po výtvarné výstavě „Co mám rád“ jsem byl 

asi tak na 71% rozhodnut stát se architek-

tem. Ve zbylých dvaceti devíti procentech 

jsem se toužil stát lékařem. Tuto myšlenku 

defi nitivně pohřbila biologie na gymnáziu 

(což je ale už jiný příběh).

Dneska se už na Tylovu školu dívám trošku 

jinýma očima, než když jsem do ní nastou-

pil. Byl pro mě šok, jako pro kluka z vesnice, 

když jsem přišel do tak veliké budovy. Není 

to snad ani tak velikostí jako spíš rozlehlos-

tí. Rozdělení školy do dvou velkých bloků se 

spojovacím krčkem uprostřed – obsahujícím 

ředitelnu a šatny – vytváří pro návštěvníka 

na první pohled věc usnadňující orientaci. 

Při bližším pohledu však ze školy vytváří 

jedno obrovské bludiště. O umístění tělo-

cvičny a kuchyně s jídelnou ani nemluvě.

Nepřehlednosti napomáhá i členění blo-

ků na pětitrakt: učebna – chodba – sociály 

– chodba – učebna. Vnitřní světlíky stěží 

dodají chodbám tolik kýžené světlo. Opti-

misticky snad působí jen v zimě, kdy šlo 

pozorovat pomalu padající vločky sněhu.  

Touto menší kritikou na stránku školy jsem 

namířil především z profesní roviny. Školu 

nedělá jenom budova, ale především učite-

lé, kteří v ní působí. Spojení budovy a uči-

telského sboru pak vytváří jeden žijící orga-

nismus. Konec konců to, jak budova školy 

vypadá, nemá na vzdělání absolutně žádný 

vliv. Každopádně ve škole stráví školák vět-

šinu času svého dětství. Proto by mělo být 

prostředí, ve kterém se vzdělává, co nejhez-

čí. Jsem tomu rád, že se tak v Tylově škole 

zlepšuje mílovými kroky.   

V těchto dnech, kdy vzpomínám na Tylovu 

školu, se píše rok 2010. Je tomu přesně deset 

let, co jsem opustil brány Základní školy 

Josefa Kajetána Tyla v Písku. Téměř patnáct 

let, kdy jsem do této školy nastoupil. Dva-

cet let od jejího založení a dvacet pět let od 

mého narození. 

Při své profesi už mám představu, jak dlou-

há je cesta od zrození myšlenky po realizaci 

projektu. Troufám si říci, že právě myšlenka 

na stavbu základní školy přišla na svět spo-

lečně se mnou. 

Jak vidno, máme toho společného víc, než si 

myslíme. Možná se potkáme za dalších dva-

cet let, třeba při nějaké rekonstrukci. 

Určitě by bylo zajímavé se na ní podílet, pře-

stavět školu svého mládí. 

Vzpomíná studentka 
Kateřina Janíková

...V první řadě si dovolím pozdravit všech-

ny učitele a žáky vaší školy a také všechny 

ostatní, kterým přijdou tyto řádky pod 

ruku. Jsem bývalá žákyně Tylovy základní 

školy, někteří si mě jistě ještě pamatují.

...Nejprve vzpomenu na základní školu. 

Přiznávám se, že vzpomínám velmi ráda, 

protože jsem měla to štěstí a dostala se 

do třídy se svým bývalým spolužákem a 

kamarádem Ondřejem. Patřím mezi ty 

šťastné, kteří chodili na Tylovku už od prv-

ní třídy, a tak se mi dostatečně zaryla pod 

kůži. Bylo to krásných devět let mého dět-

ství, které mi nikdo nemůže vzít. Naše tří-

da byla, myslím si, dobrá parta, a tak jsme 

společně přečkali všechna příkoří. Tehdy 

jsme se často rozčilovali a dohadovali o 

naší - mnohdy špatné – pravdě. Dnes si již 

uvědomuji, že naše chování nebylo vždy 

přiměřené ani vhodné a mnohým vyučují-

cím jsme jistě připravili horké chvilky. I tak 

byla má léta na základní škole ta nejlepší. 

Myslím, že žáci mohou být rádi za to, kam 

chodí. Tylovka určitě patří mezi elitu v Pís-

ku, a to ve všech směrech. Krásným pro-

středím se jí žádná jiná škola nevyrovná, 

ochota a obětavost učitelů je také obdivu-

hodná a z vlastní zkušenosti mohu říci, že 

vědomostně jsme na tom oproti ostatním 

velmi slušně.

...Základka byla svědkem mého krásného 

dětství, učitele jsem měla ráda a myslím, že 

jsem s nimi vycházela velmi dobře. Ráda 

budu vzpomínat, bylo to krásné.

…Co říci závěrem? Děkuji! Určitě mno-

hokrát děkuji! Děkuji za to, jací jste byli. 

Děkuji, že jste tu vždy byli pro mě. Děkuji, 

protože vy jste mi dali rozhled. Děkuji, že 

jste byli obětaví. Děkuji za to, že jste mě 

potřebovali. A děkuji za to, že jste mě měli 

rádi.

   Mám vás ráda a děkuji.

Vaše Kateřina Janíková

Katka napsala tento dopis do Tyláčka 

č. 54, březen 2005.

Dopis je zkrácen, neboť obsahuje souvislos-

ti aktuální v době Katčina studia na gym-

náziu.Nyní se již Katka jmenuje Jandová a 

studuje pedagogickou fakultu.

Drobná vzpomínka 
Františka Zborníka

Vzpomínám na svůj první školní den 

v 1.A, před kterým mě všichni kamará-

di, kteří byli starší, varovali a říkali, jaké 

utrpení nás tam čeká. Babičky chodily a 

říkaly: „Hodně se hlas. Když budeš vědět, 

hned se přihlaš a oni tě za to budou mít 

rádi.“

Přišel pan ředitel, všechny nás hezky při-

vítal a položil nám jednoduchou otázku: 

„Kdo z vás se netěší do školy?“ To mi při-

šlo jednoduché, tak jsem se přihlásil… 

a bylo to špatně. ☺

Takto krátce a s úsměvem František 

zavzpomínal na Akademii k 20. výročí 

školy. František pracuje u dráhy jako stroj-

vůdce.

V z p o m í n k y  n a š i c h  b ý v a l ý c h  ž á k ů V z p o m í n k y  n a š i c h  b ý v a l ý c h  ž á k ů
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LITERÁRNÍ OKÉNKO

Těžká cesta za štěstím

Dávno tomu, co na vesnici, v níž Kodan žil, přišla velká 

bída. Dávno tomu, co vesnice svolala radu moudrých staře-

šinů, aby vyslovili dávno zapomenuté proroctví. Proroctví, 

kvůli kterému teď Kodan sám kráčí lesem, lesem, v němž 

každý strom jakoby měl barvu beze jména.

Po tisíce let mnoho mužů, žen, hrdinů i stařešinů hledalo 

strom, který měl blahobyt každému dát. Strom, jehož listy 

mají barvu jako západ slunce v překrásném letním dni, 

barvu jako měsíc v úplňku a kmen jako duhu bez života. 

Kodan, vědom si svého úkolu, procházeje už šestým lesem 

v okolí, stále doufá, že on obstojí, že les uvěří, že barva jeho 

srdce strom nezahubí. Jen kdyby věděl to, co já. Zkouška 

není tak jednoduchá, jak čeká, a jedině les zná správnou 

odpověď na všechny otázky, které se mu honí hlavou. 

Kodan bude muset ukázat víc než odvahu, oddanost a 

nezlomnou vůli. Jen stařešina jménem Pralikus ví, jakou 

řečí barvy mluví a jak se rány lesa hojí. Kdyby jen Kodan 

věděl , že strom uvidí pouze ten, který barvě jeho porozumí 

a ze svého srdce shodí šedý povlak, způsobený smutkem 

a bolestí.

Ale osud není tak nepřejícný, jak vypadá, protože Pralikus 

se právě objevil na mýtince, kterou Kodan prochází, 

směřuje již k dvanáctému lesu. Nebo to byl desátý les, 

z něhož právě vyšel? Kodanova vůle a naděje každou 

vteřinu slábnou, jeho nohy ho sotva nesou, těžký to den 

pro dvanáctiletého chlapce, který už dávno žije bez rodičů. 

Pralikus vidí, jak Kodan pomalu klesá k zemi . Má mu 

pomoci, nebo ne? Cítí, že jeho srdce ještě není připraveno 

na tak tvrdou zkoušku, jakou si pro něj les přichystal. Ale 

vidí, že Kodan se nechce vzdát, nechce nechat svou vesnici 

zahynout, něco v jeho hloubi, něco, co se nemůže dostat na 

povrch, je připraveno.

Pralikus již věří, že když se Kodan naučí porozumět 

barvám, bude schopen splnit svůj úkol a zachránit nejen 

vesnici, jež je pro něj domovem, ale i všechny lidi na Zemi. 

Stařešina Kodana vyléčil, Kodan sice nechápal, proč mu 

pomohl, ale byl mu vděčný. Dlouho do noci spolu mluvili, 

ale Kodanovi se něco nezdálo, setkal se už s mnoha stařeši-

ny, ale žádný nebyl tak veselý a klidný jako on. 

Druhého dne ráno, když už se Kodan chtěl vydat na cestu, 

stařešina mu řekl, ať nikam nechodí. Kodan stále ještě 

nevěděl, co Pralikus naplánoval, chtěl jít dál. Několik dní 

trvalo, než Kodan pochopil, jak těžký je ve skutečnosti jeho 

úkol, ale nebyl to promarněný čas. Kodan, který si v tu 

chvíli myslel, že víc moudra už by nepobral, dostane ještě 

jedno překvapení a už velice brzy. Už velice brzy pozná, jak 

vypadají pravé barvy.

Pralikus mnoho let žije pln radosti a veselí, ví, jak ukázat 

Kodanovi Barevný svět, protože jen v něm se může naučit, 

co je potřeba. Když Kodan uviděl Barevný svět, málem osle-

pl, tak jasné a zářivé barvy nikdy předtím neviděl, myslel 

si, že je v nějakém snu. Když viděl všechny ty barvy, jeho 

duše se rozzářila jako slunce, už chápal radost v stařešinově 

srdci. Ale stále nechápal, proč je tenhle stařec tak moc jiný. 

Pralikus se pousmál a řekl: „Když zmizí radost, zmizí i barvy, 

a čím déle jsou barvy pryč, tím méně lidí je zná.“ 

„A čím méně lidí je zná, tím se šero stane větší samozřej-

mostí,“ dodal Kodan. 

Les viděl, že Kodan už pochopil. Mraky, které pluly všude po 

obloze, najednou se jako zázrakem ztratily, místo nich se na 

nebi objevilo slunce, které rozzářilo všechno, na co jen jeho 

paprsky dosáhly. Staré ztrouchnivělé stromy, které stály 

před Kodanem, se propadly do země a za nimi se objevil 

překrásný kouzelný strom, strom, který Kodan tak dlouho 

hledal. Kodan se k němu rozběhl a objal jeho mohutný 

kmen, po tváři mu stékaly slzy, ale nebyly to slzy smutku 

jako vždy předtím, byly to slzy štěstí a radosti. V tu chvíli 

Kodan uslyšel silný vítr, který mu šeptal do ucha, že uspěl 

ve zkoušce, a proto mohl spatřit kouzelný strom.

Když se Kodan vrátil do vesnice, nemohl uvěřit svým očím. 

Všichni se radovali a slavili. Na polích vyrašilo obilí, na 

starých, mnoho let neplodných jabloních se objevily květy. 

Všichni Kodana vítali a děkovali mu za to, co pro ně udělal. 

Od toho dne dál žil Kodan ve světě, kterému se vrátily 

barvy. Byl šťastný a spokojený, ale obával se, že když se 

lidé nebudou radovat, svět opět potemní. V tu chvíli mu 

stařešina položil ruku na rameno a řekl: 

„Neboj se, Kodane, vždycky se najde alespoň jeden člověk, 

který bude znát sílu barev.“

Andrea Kvíčalová, 9.B 
 2 . místo v soutěži Městské knihovny v Písku

Tyláček č.71, říjen 2009 

8 .  k a p i t o l a

Slovo 
ke čtenáři
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Dear readers,

You are holding the Almanac of our basic 

school. It illustrates 20 years of its existen-

ce. Indeed, our basic school was opened in 

1990 for the fi rst time. What ś the school 

like in 2010? How have all the teachers and 

children managed to build it? What was 

our success and what decisions did we have 

to make? What ś important for our school 

and where are we heading?

Th is Almanac tries to answer these ques-

tions and also wants to entertain you. You 

can fi nd here the articles and memories 

from the teachers and our former students. 

In the photo gallery you can compare the 

smiles of our graduating students. Th e 

Almanac is full of various photos, literary 

pieces of our pupils and some commen-

taries from the magazine „Tyláček“. Th is 

magazine has been already published for 

18 years – four times a year. It recalls many 

memories of our school activities. In addi-

tion, the school has been publishing its own 

calendar with pictures from our pupils. 

Th e pictures from the school calendar were 

chosen for this Almanac. And fi nally, the 

present headmaster wrote down his expe-

riences in order to pass them on.

What else can you fi nd in the Almanac? 

Th e history of our school, memories of our 

former teacher, reports from the visitors 

and some typical traditions of our school. 

Although our school is the youngest school 

in Písek, we have enough to be proud of: art 

exhibitions, Christmas concerts, dancing 

shows, theatre performances to Motheŕ  s 

Day, sport courses and competitions, suc-

cesses of our basketball team, amazing 

activities of our aft er-school care centre. 

We introduce you with our interesting 

school projects such as the school parli-

ament, theatre and movie works, taking 

parts in charity, the enviromental educa-

tion, the graduating balls … You can also 

read about the activities of our school libra-

ry and the Socrates projects which help the 

students and teachers to learn more about 

other European countries. Our basic school 

also consists of four kindergardens which 

introduce themselves in the Almanac. You 

will have a look into our school canteen 

and theré  s an interview with our school 

caretaker. Hope you will enjoy the jokes of 

our school life as well.

In 2005–2007 the teachers were working 

on the school educational programme – its 

aim is to educate the children in order to 

make them more conscious, independent 

and decent. Our basic school hopes that 

pupils will indeed succeed in their lives.

Milý čtenáři,

právě listuješ Almanachem, který mapuje 

20 let existence naší základní školy. Ano, 

v roce 1990 otevřela dveře svým žákům 

i učitelům poprvé. Jaká je naše škola v roce 

2010? Jakou jsme jí my všichni, žáci i uči-

telé, vtiskli tvář a charakter? Co se jí poda-

řilo, na kterých rozcestích stála? Co je pro 

naši školu důležité, jakou jde cestou?

Tento Almanach se na vyřčené otázky 

snaží odpovědět, jeho cílem je však také 

pobavit. Najdeš zde příspěvky mnoha uči-

telů, ale také vzpomínky bývalých žáků 

školy. Můžeš zalistovat fotogalerií a srov-

nat si úsměvy prvních absolventů naší ško-

ly a čerstvých deváťáků. Almanach zpest-

řují různé fotografi e, literární práce našich 

žáků a okénka „Co o tom psal Tyláček...“ 

Naše škola má totiž už 18 let svůj časopis, 

který vychází čtyřikrát do roka. A právě 

soudobé reportáže oživují vzpomínky na 

konkrétní školní akce a zážitky. Již několik 

let vydává škola kalendář s kresbami svých 

žáků. Mnohé z nich představujeme na 

stránkách tohoto almanachu. Své zkuše-

nosti do Almanachu sepsal a jako poselství 

příštímu řediteli předal současný ředitel 

školy. 

Co ještě najdete v Almanachu, jehož strán-

ky právě obracíte? Historii naší školy v da-

tech, střípky vzpomínek bývalého učitele, 

reportáže z návštěv zajímavých osobnos-

tí, představení dobrých tradic naší ško-

ly. A není jich za těch 20 let málo, i když 

je naše škola v Písku nejmladší základní 

školou! Tradicí se staly tematické výtvarné 

výstavy ve škole, vánoční koncerty, taneč-

ní přehlídky V tanečním rytmu, akademie 

školy ke Dni matek, sportovní kurzy a sou-

těže, úspěchy našeho basketbalového týmu 

Sršni, pestrá činnost naší školní družiny. 

Seznámíme Vás se zajímavými školními 

projekty, jako jsou činnost žákovského par-

lamentu, divadelní či fi lmová práce žáků a 

jejich učitelů, účast v dobročinném hnutí 

Na vlastních nohou, Dny enviromentální 

výchovy, absolventské plesy žáků devátých 

tříd, … V Almanachu se dozvíte také o čin-

nosti naší školní knihovny, o zapojení školy 

do programu Sokrates, díky němuž můžou 

žáci i učitelé poznávat jiné země Evropy 

ve společných projektech či při výměnných 

pobytech. Čtyři mateřské školy, které jsou 

součástí naší základní školy, představují 

v Almanachu svou historii, činnost i zají-

mavou práci s dětmi. Také společně nahléd-

neme do školní jídelny, nechybí ani rozho-

vor s panem školníkem, který nás seznámí 

se zákulisím provozu školy. Doufáme, že 

Vás pobaví i perličky – vtipy, které psal 

život v našich školních lavicích.

V letech 2005-2007 vytvářeli učitelé naší 

školy vlastní školní vzdělávací program, 

jehož mottem je „Smysluplnou volbou, 

náročností a laskavou spoluprací pro ži-

vot!“. Kéž se naší škole opravdu daří 

vychovávat samostatné a slušné osobnosti, 

které obstojí v životě. Jak se nám to dařilo 

v prvních dvaceti letech, o tom můžeš, milý 

čtenáři, přemýšlet i nad stránkami tohoto 

Almanachu.

Zuzana Surovčíková VII.A, 2007Nikola Hanzlíková VI.C, 2007

Adéla Malinová VII.C, 2007

S l o v o  k e  č t e n á ř i S l o v o  k e  č t e n á ř i
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Chèr lecteur, 

Tu es en train de feuilleter l Álmanach, qui 

presente vingt ans d‘existence de notre école 

primaire. Oui, en 1990 elle a ouvert sa por-

te aux éleves et aux enseignants en premièr. 

Comment est-elle en 2010? Quel caractère 

et quel visage nous, éleves et enseignants, 

l‘avons pressé? Qú est-ce qú elle a réussi à 

faire? A quelle croisée des chemins ś est-

elle située? Ce qui est important pour notre 

école? Quelle chemin a-t-elle choisi? 

Cet Almanach essaie de répondre aux qu-

estions parlées, mais il assigne aussi une 

tache de te divertir. Tu y trouveras les con-

tributions de nombreux enseignants, mais 

aussi les souvenirs des anciens éleves de l´ 

école. Tu peux regarder les photos de notre 

photogalerie et comparer les sourires des 

premièrs diplômés de notre école et des 

éleves frais de 9 classes. L‘ Almanach est 

amusant gràce aux diverses photographies, 

les travaux littéraires de nos éleves et ,,les 

petites fenêtres“ – Qú a-t-il écrit Tyláček... 

A savoir, notre école a son propre magazin 

depuis 18 ans. Il est publié quatre fois par 

année scolaire. Et on y trouve aussi les 

reportages contemporaines qui ravivent les 

souvenirs sur des activités et des expérien-

ces scolaires specifi ques. Depuis plusieurs 

années, l´école publie aussi son calendrier 

avec des dessins de ses éleves. On a choisi 

les images des calendriers derniers par-

ce qú ils decrivent la vie de l´école. Not-

re directeur a décrit ses experiences dans 

l‘Almanach comme un message écrit au 

prochain directeur. 

Que peut-on trouver dans l‘Almanach 

encore? Il suffi  t de tourner la page. Il y a 

l´histoire de notre école en dates, les frag-

ments des souvenirs d‘anciens enseignants, 

les rapports des visites de personnalités 

intéressantes, la présentation de bonnes 

traditions de notre école. Et il ń y en a pas 

peu depuis 20 ans même si notre école est 

la plus jeune école primaire à Písek! On 

organise des expositions d‘art thématiqu-

es, concerts de Noël, spectacles de danse 

,, V tanečním rytmu“, fêtes scolaires pour 

la Fête des mères, courses et compétitions 

sportives,succès de notre équipe de basket 

Sršni, activités variées de notre club scolai-

re. On te présente des projects intéressants, 

comme le parlement scolaire, les travaux de 

fi lm ou de theâtre des éleves et leurs enseig-

nants, la participation au mouvement 

philanthropique „Na vlastních nohou”, les 

Journées de l‘éducation environnementale, 

des soiréés des étudiants de 9 classes…Dans 

l Álmanach tu obtiens des renseignements 

sur les activités de la bibliothèque scolaire, 

la participation de notre école au program-

me international Socrates grâce auquel nos 

éleves et leurs enseigneurs font connaissan-

ces avec les pays européennes en projects 

communs. Quatre écoles maternelles, qui 

font partie de notre école primaire, présen-

tent dans l‘Almanach son histoire, ses acti-

vités et aussi son travail intéressant avec les 

petits enfants. On visite ensemble aussi la 

cantine, on y trouve aussi le dialogue avec 

le concierge qui te démontre tout. On espé-

re que tu vas t´ amuser aussi par les situa-

tions réelles – les blagues qui a écrit la vie 

elle-même. 

Dans les années 2005 – 2007 les enseig-

nants créaient leur propre programme 

d‘enseignement, dont le motto est „Le cho-

ix raisonné, l éxigeance et la collaboration 

bienveillante pour la vie”. Que notre école 

réussise a éduquer les personnalités indivi-

duelles et honnêtes qui réussiront dans leur 

vie! Aujourd´hui en lisant notre Almanach 

tu peux réfl échir comment nous avons réu-

ssi dans les premières vingts années. 

Lieber Leser, liebe Leserin,

Sie halten in Ihrer Hand einen Almanach, 

der der 20-jährigen Existenz unserer Schu-

le gewidmet ist. Die Schule war im Jahre 

1990 zum ersten Mal für die Schüler und 

die Lehrer eröff net. Und wie ist sie im Jah-

re 2010? Wie haben wir alle, Schüler und 

Lehrer, sie beeinfl usst? Was ist ihr gelun-

gen? Was ist für unsere Schule wichtig? 

Dieser Almanach möchte nicht nur alle 

diese Fragen beantworten, sondern auch 

Sie ein wenig unterhalten. Es gibt hier vie-

le Beiträge von den Lehrern und von den 

ehemaligen Schülern unserer Schule. Der 

Almanach beinhaltet Fotos, Aufsätze und 

Gedichte unserer Schüler und Artikel „Was 

wurde davon in Tyláček geschrieben...“ 

Seit 18 Jahren wird die Schulzeitschrift  

Tyláček herausgegeben. Die Schule verlegt 

ihren eigenen Kalender mit den Bildern 

der Schüler. Und gerade Bilder aus den 

letzten Kalendern erscheinen in diesem 

Buch. Auch der Schuldirektor hat seine 

Erfahrungen für den Almanach und für 

seine Nachfolger geschrieben. 

Was alles fi nden Sie noch im Almanach? 

Die Geschichte unserer Schule in Daten, die 

Erinnerungen des ehemaligen Lehrers und 

die Berichte von den Pesönlichkeiten, die 

unsere Schule mal besucht haben. Unsere 

Schule ist zwar die jüngste in Písek, aber 

viele ihrer Veranstaltungen wurden schon 

Tradition, wie z.B.die Kunstausstellungen 

in der Schule, die Weihnachtskonzerte, die 

Tanzabende, das Fest zum Muttertag, die 

Sport-und Sprachkurse, die Erfolge unseres 

Basketballteams Sršni, das Schülerparla-

ment, die Tage der Umweltschutz und die 

Absolventenbälle für die Schüler der 9.Klas-

se. Unsere Schule nimmt am Programm 

Sokrates teil, dank dem sowohl Schüler als 

auch Lehrer andere europäische Länder 

kennen lernen. Sie erfahren auch über die 

Aktivitäten der vier Kindergärten, die mit 

unserer Schule verbunden sind. Wir kön-

nen einen Blick in die Schulküche werfen 

und ein Gespräch mit dem Schuldiener 

über das Schulleben hinter den Kulissen 

lesen. Es fehlen nicht die Witze, die das 

Leben selbst geschrieben hat. 

 In den Jahren 2005–2007 haben die Lehrer 

ihr eigenes Schulbildungsprogramm gebil-

det, dessen Motto lautet „Mit der sinnvol-

len Wahl, der anspruchsvollen und freund-

lichen Zusammenarbeit für das Leben“. 

Möge es unserer Schule gelingen, selbstän-

dige und artige Menschen auszubilden!

Zuzana Surovčíková VII.A, 2007

Lenka Králová IX.C, 2007

S l o v o  k e  č t e n á ř i S l o v o  k e  č t e n á ř i
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Милые чтецы,

Сейчас перелистываете Альманах, 

картографирующий 20 лет 

существования нашей начальной 

школы. Да, в 1990 г. школа впервые 

открыла свои двери школьникам 

и учителям. Как выглядит наша 

школа в 2010 году? Какой-же все мы 

учителя и ученики создали ей иммидж 

и характер? Что ей удалось сделать и 

на каком она остановилась пути? Что 

важно для нашей школы и по какому 

идёт пути? 

Этот Альманах старается 

ответить на определённые 

вопросы, целью которого является 

развлечь Вас. Здесь познакомитесь 

с пособиями многих учителей, а 

также с воспоминаниями бывших 

учеников школы. Можете пролистать 

фотографии и сравнить с улыбками 

первых выпускников нашей школы 

и только что закончивших 

девятиклассников. Пестрота 

Альманаха создаётся благодаря 

фотографиям, литературной работе 

наших учеников, и графы „Что о том 

говорит Тылачек...“ Наша школа 

вот уже 18 лет издаёт свой журнал, 

который выпускается четыре 

раза в год. А именно в нынешнем 

репортаже оживают воспоминания 

на конкретные школьные акции и 

воспоминания. Вот уже в течении 

нескольких лет школа издаёт 

собственный календарь с рисунками 

своих школьников. Мы выбрали 

картинки с календаря, потому что 

они картографируют деятельность 

школы. Нынешний директор школы 

написал в Альманах о своём опыте, 

в качестве переданного послания 

следующему директору школы.

Что ещё найдёте в Альманахе, 

обратившись к страницам? Историю 

нашей школы в датах, какие-то 

восспоминания бывшего учителя, 

репортажи с встреч интересных 

личностей, представления хороших 

традиций нашей школы. За 

этих 20 лет их не так уж и мало, 

несмотря на то, что школа в Писке 

является самой молодой школой! 

Традии поддерживаются благодаря 

тематически-художественным 

выставкам в школе, рождественским 

концертам, танцевальным смотрам 

в танцевальном ритме, академии 

школы ко дню матерей, спортивных 

курсов и соревнований, успехам нашей 

баскетбольной команды Сршни, 

пёстрой деятельности нашей 

школьной общины. Познакомим Вас с 

интересными школьными проектами, 

такими как деятельность парламента 

школьников, театральной или 

фильмовой работой школьников и их 

преподавателей, принятием участия 

в благотворительной деятельности по 

собственной инициативе, проведение 

дней по воспитанию о окружающей 

среде, выпускные баллы школьников 

девятых классов,... В Альманахе также 

познакомитесь с деятельностью 

школьной библиотеки, о участии 

школы в программе Сократ, благодаря 

которой школьники и преподаватели 

могут познакомиться с другими 

странами Европы в общих проектах 

или в проекте по обмену. Четыре 

детские сада которые являются 

частью нашей начальной школы, 

представляют в Альманахе свою 

историю, деятельность и интересную 

работу с детьми. Также вместе 

заглянём в школьную столовую, не 

отсутствует беседа со школьным 

сторожем, который нас познакомит 

с закулисьем работы школы. Надеемся 

в том, что Вам понравятся и 

жемчужины-шутки, о которых пишет 

жизнь школьных парт. 

В 2005-2007 гг. преподавалели нашей 

школы создали школьную программу 

образования, её девизом является 

„Целенаправленное желание, 

требовательность и приятное 

сотрудничество в жизни“. Пусть 

нашей школе на самом деле удаётся 

воспитать самостоятельных 

и воспитанных людей, которые 

состоятся в жизни. Как нам 

удавалось первые двадцать лет, 

о том можете размышлять и на 

страницах этого Альманаха.

S l o v o  k e  č t e n á ř i S l o v o  k e  č t e n á ř i

LITERÁRNÍ OKÉNKO

Trvalo delší dobu, než jsem je přesvědčil. Ale pak si přáli… 

a viděli, že je to pravda.

Ta zpráva se rozšířila jako blesk. 

Po týdnu měli všichni, co chtěli. Měli všechno a vymýšleli, 

co ještě by mohli mít. A tak začali krást. Postupně kradli i mí 

rodiče. A potom se začalo i vraždit. Z nudy, z nadbytku…?

Byl jsem z toho nešťastný. Nerozuměl jsem tomu. Šel jsem 

spát. Najednou jsem něco uslyšel. Zapraskání. Za závěsem 

se skrýval neznámý muž. Vyskočil a…

Probudil jsem se. Ten starý pán od naproti byl už zase 

protivný a naštvaný, že se mu dlouho vaří voda na kafe. Už 

neplatilo říct – a mít vonící kávu na stole.

Jsem rád, že žádný vymyšlený svět není. Víte, možná je lepší 

nechat to, jak to je. A snažit se mít radost z obyčejných věcí 

a mít jenom to, o co usilujeme.

Od té doby nechci jiný svět. 

Nebo možná ano?

Karel Krž,7.B
2009-10

Vysněná planetka

Každý večer sním o své planetce. Když spím u rodičů

 v posteli, u sebe v posteli i když spím u kamaráda. 

Je to hezká planetka, kde si lidi mohou říci, co chtějí …, 

a dostanou to. Na té planetce nejsou bezdomovci, zlí lidé 

ani zloději.

Jednou v pátek 13. jsem si svoji planetku přál tak moc, až 

se na večerní obloze objevilo nějaké světlo nebo záblesk. 

Pak jsem usnul.

Ráno… 

Co se to děje? Ten starý pán od naproti nebyl protivný a 

naštvaný jako pokaždé. Venku svítilo sluníčko. Lidé se na 

sebe usmívali a přáli si hezký den.

Že by se mé přání splnilo? 

„Chtěl bych zmrzlinu,“ přál jsem si, abych to vyzkoušel. 

Zmrzlina se najednou objevila. Snědl jsem ji a utíkal po 

schodech dolů do kuchyně, abych všechno řekl rodičům. 

A pak kamarádům i starému pánovi od naproti. Ale nikdo 

nevěřil.

„Tak si přejte zmrzlinu,“ napadlo mě.
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9 .  k a p i t o l a

Co děti přejí
naší škole
 

S l o v o  k e  č t e n á ř i

Obrázky z kalendáře 2009  „Škola v budoucnosti“

DĚJEPISNÝ ČASOPROSTOROVÝ PORTÁL – Kateřina Švingerová, 7.B VESMÍRNÁ ŠKOLA – Aneta Michálková, 7.B

S NOTEBOOKY V POHODLÍ – Petra Dokulilová, 9.C ŠKOLA PRO PLAYERY – Jakub Altay, 8.B
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Co přát naší škole k jejím 
20. narozeninám?

Asi to nejlépe vyjádřily děti:

…aby na tebe pořád svítilo slunce a měla 

jsi hezkou zahradu a aby venku byla zába-

va pro všechny děti a aby se tu všem líbilo, 

dětem i dospělým.

Hodně štěstí a zdraví k tvým 20. naroze-

ninám. 

Ať do tebe chodí děti s úsměvem, 

ať nikdo neuteče ven. 

 

Tak drž dveře silně 

a pracuj s námi pilně. 

To vše ti přeje Anička.

Milá školo, mě to s tebou hrozně baví. Ať 

máš hodně žáků. Já ani nevím, co bych 

bez tebe dělala. Sice je to nuda se učit, 

ale je tu legrace. Nejvíce mě baví tělocvik, 

výtvarka a hudebka. Dobře tu vaří paní 

kuchařky. Také mě baví přestávky, pro-

tože si užijeme spoustu legrace. Nic bych 

na tobě neměnila.

Milá školičko, přeji ti štěstí a zdravíčko, 

20 let už tady stojíš, 

číst a psáti všechny učíš. 

Chceme se s tebou radovati 

a příklady počítati.

Milá školo, moc se mi tu líbí. Mám super 

paní učitelku a doufám, že ji budu mít 

i příští rok. A ať vydržíš hodně dlouho, 

prosím.

 

Milá školičko, přeju ti přáníčko,

vlastně – přáníčko mám

k dvacátým narozeninám,

aby naše škola byla 

ta nejznámější světem,

to přeji ti k dvacátým letem .

 

Jedno přání bych si přála ještě,

aby naše škola byla nejhezčí v městě.

Poslední přání mám:

aby naše paní učitelky

byly hodné k nám.

 

Milá školičko, přeji ti mít pořád tak hodné-

ho pana ředitele ..

…zažila jsi už mnoho žáků, a přesto se tvá-

říš jako sluníčko. Je tu mnoho povinností, 

ale také zábavy, a tak ti přeji hodně zábavy 

do dalších dlouhých 20ti let

… aby od tebe vycházeli každý rok vzděla-

ní žáci, kteří mají velké cíle …

…ať máš pořád dobré ředitele, učitele, 

vychovatelky, uklízečky, kuchařky a paní 

z bufetu, zástupce, školníka a pana údrž-

báře

Milá moje školo, máš 20. narozeniny, jsi 

skoro dospělá, a přitom my děti jsme ješ-

tě nezletilé, a přesto tvojí nenahraditelnou 

součástí. Za těch 7 let, co dlím ve školních 

lavicích, ses moc nezměnila… a přitom 

tolik. Jsi stále hezčí, lepší, krásnější… mys-

lím, že tě netvoří zdi ani okna s dveřmi, ale 

učitelé a my děti. Veselé narozeniny!

Co dodat? Ať jsou srdce našich dětí 
stále tak otevřená, radostná, vníma-
vá a plná tvůrčí fantazie. Ano, slova 
dětí, vyřčená jako přání naší škole, 
jsou slova na cestu… 

…na cestu všední práce a každo-
denních setkávání – kéž právě v tom 
nacházíme moudrost a obyčejnou 
lidskou radost.

Tak šťastné vykročení do dalších let!
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