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Jak málo stačí k učitelské radosti, aneb
zázraky se dějí i v hodinách francouzštiny
Jistě všichni znáte „radost“, jakou působí zapisování slovíček do
slovníčku. Žáci a studenti to nechávají často na poslední chvíli, kterou je přestávka před danou vyučovací hodinou, učitele zase mrazí, že to z dětí musí dolovat a pak pročítat
ty stohy sešitů. U některých se vyučující dočká zajímavých rozpustilostí jako zapsání jen části slovíček s tím, že to nikdo
nepozná, opsání dvakrát té stejné lekce, ale ta nová tam stále chybí,
zakládání si stále nového sešitu z důvodu ztráty toho předešlého,
takže je v každém sešitě jen jedna lekce apod. Zajímavé je, když se
najde ten předešlý a ztratí se ten nový a v sešitě jsou pak jen sudé
lekce a vyučující dostane vysvětlení, že ty liché jsou přece v tom druhém, momentálně ztraceném exempláři. Zkrátka vedení slovníčku je
adrenalinová záležitost na obou stranách a často se mění ve hru, kdo
vydrží déle, tedy zda žákovo zapírání slovníčku nebo učitelská důslednost, která má ovšem své meze. V momentě, kdy se v noci budíte
hrůzou, že zase budete z dětí páčit slovníčky a poslouchat jejich nápadité výmluvy, je možná lepší, je přestat vybírat.
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Kupodivu se to neotočí v učitelský neprospěch, ale v potíž studentovu. Proč? Tak na příklad ve francouzštině je podoba mluveného a
psaného jazyka zcela odlišná. V hodinách pracujeme zejména na té
mluvené podobě. Domácí příprava ve formě zapsání slovíček je tedy
nezbytně nutná. Žák má doma klid na práci, pracuje svým tempem, vede si zápisky dle svých potřeb a schopností.
Jsou i takoví žáci, kteří si rovnou píší barevně slovíčka podle jejich
rodu. (Ve francouzštině mají jen ženský a mužský rod, takže si podstatná jména rodu ženského zapíší rovnou červeně a ta mužského
modře.) Potíž je totiž ta, že Francouzi to mají často opačně než my.
Takže na příklad kniha je rodu mužského, tedy „ten kniha“ – le livre,
ale auto je „ta auto“ – la voiture apod.) Barevné zapisování je tedy
jednoduchý fígl, který i při rychlém nahlédnutí do slovníčku ujasní, jakého rodu dané podstatné jméno je. Tuhle drobnou, ale zásadní znalost
potřebujeme i kvůli shodě s přídavným jménem a v mnoha dalších případech.
Když pak jednou zase přijde den, kdy opět vybíráte slovníčky ke
kontrole, abyste měli vše opravené a mohli je vrátit včas před velkou
písemkou, stane se malý zázrak. Všichni vám sešit odevzdají a většina
má navíc vše správně. S úsměvem a nadšením rozdáváte jedničky a těšíte se, jak je napíšete i na web Školy online (třeba i včas) a pak jed3

jednou přijde velký „učitelský“ zázrak. Otevřete sešit a jste zcela
okouzleni, vedle každého slovíčka je totiž i malý, barevný a roztomilý
obrázek. V tu chvíli se kolem vás zastaví čas, nevnímáte zvonění ani
hovory kolegů a jen se kocháte. Obracíte stránky sem a tam, usmíváte se a obdivujete tu práci i vynaložené úsilí.
Následující hodinu se třídou trénujete formou hry (např. Kufr)
slovíčka dané lekce a zjistíte, že ten pečlivý malíř umí bravurně
všechna slovíčka a slovní spojení, jeho skupinka vždy vyhraje a věty,
rozhovory a samostatná vyprávění jsou pro něho velmi snadné. Zeptáte se, jak dlouho se dotyčný učil slovíčka a on odpoví, že neučil, že si
je jen zapsal. Jen zapsat a zakreslit znamená se je i nevědomky a
velmi efektivně naučit, navíc tvůrčím způsobem a s radostnou myslí.
A kdo je tím malířem a zdatným francouzštinářem? Mé poděkování patří malířce Sofii, Matildě, Madlence, Tomovi a řadě dalším kreativním a pracovitým žákům, které mám tu radost a čest mít ve svých
třídách. Pokochejte se zde alespoň ukázkou některých prací.
Věřím, že budu mít ještě řadu příležitostí radovat se podobným
způsobem a děkovat dalším a dalším tvůrcům „učitelského zázraku“.
Magdaléna Kolářová
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Návštěva ZOO v Malé Chuchli
Ve čtvrtek 21. září třída 3.A vystoupala do lesní zoologické zahrady v Malé Chuchli. Zkušení průvodci Marcel a Daniela,
lektoři Lesů Praha, nás nejen seznámili s místními zvířaty, ale
také nám o nich sdělili mnoho zajímavostí. Děti si mohly vyzkoušet nakrmit neposedné daňčí a mufloní stádo. Na závěr si
skupiny ověřily své znalosti v zábavném kvízu. Akce se nám líbila, oblíbencem se stal roztomilý mýval i spící liška. Vřele doporučujeme ostatním třídám.

Pavla Tichá
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Zdravím všechny čtenáře Ostrovníku! Dnešním hostem je patnáctiletý
Prokop Stodola, žák třídy 9.B.

redaktor Justýn: Zdravíčko, Prokope, mohu se tě s našimi čtenáři
zeptat, kdy jsi začal s bruslením?
host: Ano, klidně. S bruslením jsem začal, když mi bylo čtyři nebo
pět roků. Protože se táta hodně
věnuje bruslení, tak jednou narazil na oddíl, do kterého pořád
chodím, a tak jsme šli na první
trénink, který se mimochodem
konal ve skejtparku, což je nezvyklé pro náš sport, protože
závodíme hlavně na 200m v
zatáčkách klopených oválech.
Bylo to zaviněno tím, že v tu dobu u nás tento sport teprve
začínal, a tak jsme neměli pořádné zázemí.
8

redaktor Justýn: Mohu se zeptat, zda-li jsi něco vůbec vyhrál?
host: Ano, je to divné, ale už jsem i vyhrál a jako můj asi největší
úspěchy počítám 2. a 3. místo v celkovém pořadí Evropského poháru,
ale hlavně vítěztví na takovém malém Mistrovství Evropy, kde jsem
zvítězil na 500m.
redaktor Justýn: Ty kráso (smích), máš se v plánu dostat na
světovou úroveň?
host: Abych řekl pravdu, tak na světovou, nebo alespoň na evropskou
úroveň se v bruslení dostanete poměrně rychleji než v jiných sportech. Je to proto, že v Česku se pořádá poměrně málo a ne moc
prestižních závodů, a proto musíme dojíždět na závody do cizích zemí,
hlavně do Německa. A jakmile jste v Německu na závodech, je velmi
pravděpodobné,
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Evropský pohár, a jelikož se
Evropského poháru účastním,
musím zavítat do různých
koutů světa, a jelikož se mi v
něm letos celkem dařilo, tak
si myslím, že se světové úrovni blížím. I když mezi bruslařské mocnosti patří pořád hlavně Kolumbie, Itálie, Francie, Německo, Belgie a Nizozemí.
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redaktor Justýn: Tak snad toho někdy dosáhneš a díky tobě se
začnou sjíždět do naší školy lidé z celého světa, aby viděli , kam
chodil Prokop Stodola jako malý. Jak se mohou dostat naši
čtenáři do vašeho spotovního oddílu, nebo jak začít s bruslením?
host: Zaprvé bych jim doporučil, aby začali chodit spíš do nějakých
kroužků, kde se učí bruslení od začátků, ale pokud už jste pokročilí
bruslaři, můžete zavítat k nám do Modřan, kde máme k trénování
určenou dráhu a tam se můžete dále zdokonalovat.
redaktor Justýn: Doporučil bys váš oddíl?
host: Důvodů k doporučení zrovna našeho oddílu je víc. První je, že
v Praze najdete pouze další dva nebo tři oddíly takhle sportovně
založené. Zadruhé náš tým je na velmi vysoké úrovni, kterou určitě
nenajdete v Praze a možná ani v celé České republice.
redaktor Justýn: Chtěl bys něco sdělit našim čtenářům?
host: Určite, chtěl pozdravit všechny své spolužáky!
redaktor Justýn: Děkuji za rozhovor a přeji pěkný zbytek života.
host: Já také.

Justýn Steinbauer a Prokop Stodola, 9.B
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Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4 a ptá se podřimujícího Petra,
co je to za vzorec. Petr koktá: "Pane učiteli, mám to na jazyku."
"Tak to honem vyplivni, protože to je kyselina."
"

Pepíčku, řekni dvě zájmena!"

"Kdo? Já?"
"Výborně Pepíčku."
Ptá se tatínek Pepíčka:
"Pětka z matematiky, proč?"
Pepíček: "Protože šestka neexistuje."

připravil JAROŠ
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