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Den naruby aneb Zkušenost je dobrá škola – 31.3.2016 

 
    Každoročně v březnu si u příležitosti Dne učitelů nejstarší žáci školy na chvilku vymění role se svými 

pedagogy. Stejně tak tomu bylo i letos. Ve čtvrtek 31. března si žáci 9. třídy vyměnili role se svými 

učitelkami. Nejprve si zvolili třídu, v které budou vyučovat, pak se s vyučujícími dohodli na učivu. Všichni 

k učení přistupovali zodpovědně a hodiny si pěkně připravili. Ale tréma byla. Proto ještě první hodinu 

pilovali, aby na nic nezapomněli a aby byli perfektní.  

   Konečně zazvonilo na druhou vyučovací hodinu. Všichni noví učitelé a učitelky se rozešli do zvolených 

tříd a výuka mohla začít. Někteří měli trému větší, jiní menší, ale všichni se tvářili jako opravdoví učitelé. 

Práce jim šla pěkně od ruky. Po třech vyučovacích hodinách se zase vrátili do své třídy a podělili se o 

zážitky. A jak se"novým pedagogům " dařilo?   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Nejmladší žáky školy, prvňáčky, vyučovaly Adéla a Diana. 

"Rozhodly jsme jít učit do první třídy. První hodinu jsme 

vyučovaly matematiku. Počítaly jsme s dětmi do dvaceti, 

nakupovaly jsme a luštily housenky. V českém jazyce jsme se 

naučily děti nové písmenko - malé psací ch. Hodina tělocviku 

to byly míčové hra a soutěže. Děti byly do všech činností jako 

vítr a také se snažily, aby předvedly, co všechno se naučily. Za 

jejich aktivitu a znalosti jsme je ohodnotily jedničkami. Celá 

akce se nám moc líbila a hodnotíme*****". 

   

 

"V druhé třídě to bylo jako v hororu", popisují své učitelské zážitky 

Patrik a Kuba. "První hodinu jsme měli český jazyk, druhou hodinu 

prvouku a pak následovala matematika. Ta nám dala hodně zabrat, 

protože jsme měli jednoho velmi zlobivého žáka, který s námi 

nespolupracoval, neustále vykřikoval a rušil. A Kuba ještě dodává: 

"Musím říci, že už chápu učitele, že to s námi mají těžké. Nedokážu 

si představit, že bych učil celý týden 

nebo měsíc. Celá akce se mi líbila, ale 

100% vím, že učitelem být nechci a 

nikdy nebudu." 

   

 

 Míra a Matěj vyučovali ve třetí třídě 

a jejich zkušenosti? "Vybrali jsme si 

snad nejlepší třídu, kterou jsme 

mohli. Učili jsme  matematiku - 

geometrii a pak dvě hodiny češtiny. 

Měli jsme moc hodné a pozorné 

žáčky. Den naruby se nám moc líbil." 
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A jak se učilo Denise a Kristýně R. ve čtvrté 

třídě? "První hodinu jsme měly matematiku. Vyučovaly 

jsme násobení, dělení a zlomky. Druhou hodinu bylo 

čtení. Žáci si na nás asi zvykli a zkoušeli nás zlobit. O 

přírodovědě děti hodně vykřikovaly a musela nám 

pomoci i paní učitelka. Celý den ale hodnotíme kladně, 

byla i legrace. To když jsme občas nevěděly, jak se kdo 

jmenuje. I když někteří žáci trochu zlobili, většina byla 

aktivní a pěkně s námi spolupracovala.  

 

 
 

 

 

   V páté třídě své 

pedagogické začátky zakusili Ondřej a Honza. A jak na ně vzpomínají? 

"Při výuce matematiky jsme měli ještě rezervy, ale vlastivědu a český jazyk 

jsme odučili dobře. O češtině byla sranda, a to díky paní ředitelce, která nás 

vtipně potrestala za naši přípravu. Výuku jsme si užili a doufáme, že i 

páťáci."  

 

 

 

 

  A jak probíhala výuka na druhém stupni? 

 

 

 "Učila jsem v šesté třídě 

angličtinu, fyziku a český 

jazyk. Největší strach jsem 

měla z angličtiny, ale dopadlo to dobře. Pak následovala fyzika 

a hodina češtiny.  Někteří žáci ale také neposlouchali a dělali si 

věci po svém. Pro některé bylo těžké pochopit, co po nich chci. 

Ale tři hodiny uběhly jako voda. Po dnešním dni obdivuji 

učitele nejen za to, jak mají skvěle připravené hodiny, ale i za 

to, jak si umí zjednat pořádek. Ale největší obdiv jim patří za 

trpělivost, kterou s námi mají," říká Petra.  

 

 

 

  Zážitky ze sedmé třídy v podání Natálie a Kristýny V.  

"Docela jsme měly strach, ale pilně jsme se připravovaly a chtěly jsme, aby všechno dopadlo co nejlépe. 

Přírodopis byl super. Všechno jsme stihly. Pak přišla hodina dějepisu, která byla nejlepší. Naše třídní paní 

učitelka dělala žákyni, ale žákyni zlobivou a upovídanou. Pokřikovala na ostatní žáky a vůbec měla i k nám 

"UČITELKÁM" spoustu otázek, které ani s dějepisem moc nesouvisely. Matematika byla opět v klidu, jen 

jsme se do výkladu poněkud zamotaly, ale s pomocí paní učitelky jsme všechno učivo vysvětlily.   

 

 

   Celý den ale hodnotíme jako super. 

Ale uvědomily jsme si, že to, jak nás 

zlobila paní učitelka při dějepisu, 

děláme my a že učitelé to s námi nemají 

vůbec jednoduché. Přesto dokážou 

neposlušné žáky zklidnit a vyučovat dál. 

Vyzkoušeli jsme si také, že připravit 

pěknou a zajímavou hodinu je časově 

dost náročné."  

 

 

 



 

 

 

    Výuku v osmé třídě zajistily Eliška a Nikola. A jak hodnotí své pedagogické vystoupení?  

   "V osmičce se nám pracovalo velmi dobře. Učily jsme zeměpis. To s námi žáci ještě moc 

nespolupracovali, protože téma bylo náročné. Druhou hodinu jsme učily angličtinu. Mohly jsme i zkoušet. 

Moc pěkné známky jsme zrovna nedaly. Nakonec hodiny jsme hráli tichou poštu a pantomimu. Tato hodina 

se nám povedla a žáci byli také spokojeni. Třetí hodinu jsme učily český jazyk -  základní větné členy. Jenže 

jsme měly ve třídě žákyni, která zlobila /naše třídní učitelka/, takže jsme se všichni hodně nasmáli. Zase 

jsme zkoušely. Tentokrát jsme rozdávaly jedničky a dvojky. Tyto tři hodiny se nám líbily, protože bylo 

super si vyzkoušet být v roli učitele. Jejich práce je opravdu náročná a někdy i "na nervy", zvláště je-li ve 

třídě neposlušný žák." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A co říci závěrem?. Jako překvapení pro spolužáky jsme se celá třída oblékla do našich třídních triček a 

šortek. Vypadali jsme, jako když jdeme na tělocvik. Den naruby se nám povedl, všichni jsme si vyzkoušeli 

být v roli učitele a shodli jsme se na tom, že je to s námi opravdu někdy těžké a náročné a že učitelé musí 

být hodně tolerantní a trpěliví. 

 

       Mgr. Dana Čandová a žáci 9. třídy 

 

 


