Příloha č. 6 Přepis rozhovorů
Klasický model - DÍVKY 6. A
R1: Nina - 12 let (listopad)
R2: Andrea - 11 let (leden)
R3: Michaela - 11 let (leden)
V: Mě by holky zajímalo, jaké pocity to ve vás vyvolává, když se řekne přestup na druhý
stupeň. Co si představíte? Jaké to bylo? Jaké to je?
R1: Tak já si představuju jako že, když už jsem byla ve čtvrtý třídě, tak už jsem věděla, že
půjdu na druhý stupeň, a tak jsem si představovala, jako by že budu velká holka nebo jak to
říct. Že budu vlastně jako větší. A že bude přechod do tříd, jako že pořád budeme běhat ze
třídy do třídy a takhle.
R2: Já jsem si aj představovala, že se nám aj jako ty učitelé budou měnit. A hlavně že už tam
budou jako že vyšší děti.
R2: Já jsem si jakoby to samý. A ještě jsem se jakoby trošku bála, že třeba ty děti na druhým
stupni, že se nám třeba budou smát,m jako že jsem malý nebo něco takovýho.
V: A vy jste šly na druhý stupeň tedy v jaké třídě?
R1,2: V páté.
V: V páté už jste šly taky. Jak jste reagovaly na to, když vám paní učitelka řekla, že půjdete
už na druhý stupeň?
R3: My jsme jakoby věděly. Voni nám to řikali tak nějak postupně. Takže ale jako já už jsem
začala uvažovat, vlastně jaký to tam bude. Jako jestli to bude lepší, nebo špatnější.
R2: No, ale jako to bylo v pohodě. Protože nám už se ty učitelé docela začali střídat už v páté
třídě, aj ve čtvrtý, protože nám se furt měnili učitelé. Do čtvrtý třídy jsme měly Krejčovou.
Protože otěhotněla, tak jsme měly Rosovou. Ta v půlce pátý odešla, tak teďkon máme
Hůlovou.
V: Takže ještě jednou se zeptám. V jaké třídě jste šly na ten druhý stupeň?
R1: To bylo jakoby v polovině pátý třídy, jakoby po Vánocích.
V: Jste šly na druhý stupeň?
R 1. Ne. No, teďkon jako v šestý třídě jsme už ne prvnim, na druhým stupni.
V: Takže v páté třídě jste chodily tady do toho druhého stupně, nebo ještě jste chodily na
první?
R1: Ne.

V: Ano, ještě jste zůstaly na prvním. Tak, konečně. Protože teď to několikrát zaznělo, že jsem
si myslela, že jste šly v té čtvrté třídě. Takže, ehm jak jste reagovaly na to nebo, jaké pocity to
ve vás vyvolávalo, když jste se dozvěděly, že to béčko a céčko půjde na druhý stupeň už v
páté třídě. Bavili jste se vo tom mezi sebou nebo naopak s těma béčákama a céčákama?
R1: No, jako mezi ve třídě, tak asi moc ne. Ale já sem si říkala, že, jako že se moc nemaj.
Jako že sou ještě v pátý, jako že jsou ještě moc malí a že to pro ně bude jako težší, no...
V: Jako že jste byly rádi, rády, že jste ještě zůstaly?
R2: No, my jsme to moc neřešily, protože my jsme moc se s těma béčkama a céčkama moc
nebavily. To až teďkon, když máme třeba, když jsme spojený s nima, angličitna a takový.
Jinak jsme to moc neřešily.
V: Z čeho jste měly největší obavy, to jsme si říkaly. Na co jste se naopak nejvíc těšily, když
jste věděly, že půjdete na ten druhý stupeň?
R2: Já jsme se těšila, mě to vždycky přišlo, jakože už jsem jako větší, že tam bude jakoby, ne
větší sranda, to ne, ale že tam bude, prostě líp zapadnu.
R3: No, tak že tam budou ty větší děti. Když jsme byly s prvňákama, tak ty prvňáci furt běhali
před naší třídou, tak to bylo takový...
V: Takže jste se těšily, že budete mezi staršíma.
R3: Ano.
R1: Já jsem se těšila na to, že já sem jakoby, na nový spolužáky, který přijdou, a zase sem se
těšila, protože sem si prostě připadala, že budu jako větší, že tam budou lepší lidi než ty
prvňáci.
V: Tak to bylo to, co jste si představovaly v té páté třídě. Teďkon už tedy tři měsíce chodíte
do šesté třídy, na druhý stupeň. Jaké to je? V čem je největší rozdíl? Jste spokojení, nebo
naopak zklamaní? Cokoli vás napadá.
R 2: No tak, on je velký rozdíl třeba v tom učení. Že nám přibylo hodně předmětů a učitelé. A
třeba ty učitelé, který jsme vůbec neznaly, tak některý sou naopak hodní a který sou strašně
přísný. Takže jsme takoví překvapení, myslím.
V: Takže z učitelů. Ty vidíš největší rozdíl v učitelích? A co vy ostatní? V čem vidíte největší
rozdíl?
R2: Aj předměty. Voni nám přibyla fyzika, kuchyňky a teď jsme se rozdělili do dílen a do
kuchyněk. Je to celý jakoby těžší.
V: Jak se vám líbí vůbec ten prostor druhého stupně?
R1: Je to hezký.

R2: My jsme hlavně, že můžem jakože. Ne, že je tady hodně prostoru, ale že prostě můžem
chodit z druhého stupně z tříd do tříd. Právě že se nám to pořád střídá.
V: Takže střídání tříd vnímáte jako velký rozdíl? Jak jste si na to zvykaly?
R1: Já jako celkem rychle. Prostě jsem to pochopila, že je to tak. A zase sem ráda, že se
stěhujem, protože vlastně sedět celej den v jedný třídě mi přišlo pak úplně hrozný.
V: Co holky, vám se to taky líbí, nebo naopak ne?
R3: No, vono ze začátku to bylo trochu těžší si jako pamatovat do jaký třídy jdem a takový,
ale teď už je to jakoby takový volnější.
V: Takže naopak se vám to líbí, to stěhování?
R2: My jsme třeba jakoby ze začátku s sebou musely nosit rozvrh. Vždycky a když si někdo
zapomněl rozvrh a třeba neměl, koho se zeptat, tak to sme strašně bloudily. To jsme vůbec
nevěděly, kam jdem, takže...
V: A jak dlouho vám to trvalo než jste si na to zvykly?
R2: Tak chvilku, tak asi pět dní. A potom jsem si už tak nějak zvykly.
R1: No, pět dní.
V: TAk dobře. Ehm, co byste tady ponechaly stejného, co bylo na prvním stupni. Co se vám
tam líbilo a chtěly byste, aby fungovalo i tady?
R3: No, ten asi kolektiv ve třídě, protože když jsme byly v pátý třídě, tak jako jakoby třída
jsme vycházeli dobře a teď , aj jak jsme přestoupili do šestých tříd, tak aj hodně dětí přešlo na
gympl a ... , ne jako že bysem neměly tolik kamarádů, ale třeba nejlepší kamarádi nám odešli
na gympl a přistoupili zase noví. Takže je trošku těžší si zpracovat ten kolektiv ve třídě.
R2: Ono hlavně ve třídě teďkon, ve třídě kluci byli úplně v pohodě, ale teďkon na druhým
stupni, tak některý ty kluci jdou třeba do puberty a strašně se předvádí.
R3: Jako nedělaj to všichni, ale prostě dělaj strašnej bordel ve škole,no...
V: A kdybyste mohly jako ponechat něco z toho prvního stupně , ne co se týká jako vás, ale
jak to tam fungovalo? Třeba nějaký přístup, co měli učitelé nebo že jste se nestřídali nebo že
jste měli míň předmětů. To vám všechno vyhovuje? Jako není tady nic, co byste tady chtěly
mít?
R3: No, tak asi těch míň předmětů, protože já půlce těch předmětů vůbec pak nechápu a tak...
V: Takže když byste měly říct, v čem je největší rozdíl.
R1: Tak asi v předmětech a v střídání tříd.

R2: No, v předmětech a že se to prostě navalilo a my to musíme celý zvládat. Učit se, chodit
na kroužky a prostě, kdo má psa, tak ještě se psem a tak. Jakože je už toho prostě hodně.
V: Mě by tedy zajímalo, když jste byly v té páté třídě, to jste řikaly, že jste měly novou pani
učitelku kdy?
R2: V půlce.
V: V půlce. V pololetí ste dostaly novou učitelku. Jestli vás pani učitelka nějak jakoby
připravovala na to, že příští rok půjdete na ten druhý stupeň?
R1: Ta úplně první, tak ta nás jakoby připravovala, že nám řikala, že...
R3: Že tam budou přísnější, že bude přísněji hodnotit, že třeba, když budeme mít tři chyby,
tak už třeba nedostaneme jedničku, ale už dvojku. Že to bude hodně přísně hodnocený, nám
řikala.
R1: Jinak jako, že jsme psali víc diktátů nebo testů, tak to...
R2: Nečekaný písemky nám třeba dávala... Někdy jenom.
V: Ehm, teď mi vypadlo, na co jsem se chtěla zeptat. Ehm, je naopak něco, co teďkon
prožíváte tady na tom druhym stupni, jak to tady funguje, co se vám líbí tak, že byste to chtěly
i na tom prvním. Že si myslíte, že by to tam bylo lepší na tom prvním, kdyby to tam
fungovalo?
R1: Asi, asi jakože teďkon, tak kdyby fungovali jak ty prvňáci nebo třeťáci, tak sou prostě
malí, tak tady na chodbě už se moc neběhá nebo že se tady neperou a takhle...
V: Takže by se ti líbilo, kdyby se neprali na prvním stupni. Tam jsou ty chodby menší?
R2: No, je to tam menší. A oni hlavně ty prvňáci, ne že by byli otravný, ale maj někdy tak
blbý otázky, že tim prostě někdy otravujou strašně, no...
V: Jste měly třídu blízko první třídy, předpokládám...¨
R1: No, my sme, no...
V: Ste sousedili. Ehmm, tak ste se tedy, s pani učitelkou ste se připravovali tak, že na vás byla
přísnější. A poznali jste se třeba s pani učitelkou, co budete mít, dopředu? Nebo ne?
R1: To sme se, jakoby do čtvrtý třídy jsme měli tu jednu, pak nám jakoby nastoupila, jako na
tu jednu půlku, tak nám nastoupila ta nová učitelka a to..., vona jak odcházela zase, jak se jí
tady nelíbilo, nebo jsme jí zlobili, tak nám na jednu hodinu přišla naše učitelka, kterou máme
my teď a teďka...
V: A to jste ještě nevěděli, že to bude vaše učitelka?
R3: Ne, ale ona nám to jak když udělala tak, že ona asi den předtim nám řekla, že ona učila
dřív ve školce a takže tam chce jít učit znova. A asi den předtim jsme jak když, ona nám

ukázala, ona pani učitelka Hůlová má vždycky dozor dole, ona nám ji tam ukázala, tak když
to. No, a my jsme ji hlavně měli na tělocvik v tý pátý třídě, takže to nebyla nějaká moc velká
změna.
V: A věděly jste teda, že to bude vaše třídní, nebo jste se to dozvěděly až...?
R1: Jako že jo, věděly jsme to.
R2: kluci ji neznali, protože jenom my holky jsme jí měly na tělocvik. A kluci občas byli s
námi spojený, ale spíš ne. A neznali jí, takže..
V: A mě by zajímalo, jestli jste vnímaly nějakou změnu i mezi čtvrtou a pátou třídou?
R1: No jako že jo, protože ve čtvrtý třídě, tak jsme měly učitelku, co jsme měly prostě od
první třídy do čtvrtý a pak se nám ty učitelky prostě měnily.
V: Třídní se vám měnila. A měly jste i na různé předměty různé učitele?
R3: To ne, to jsme měli jenom na angličtinu a na tělocvik, myslim.
R2: Ono hlavně my teďkon máme tělocvik zvlášť kluci a zvlášť holky a to bylo aj v pátý
třídě. A třeba ve čtvrtý jsme to měli ještě spojený.
V: Takže jediná změna, co byla mezi čtvrtou a pátou, když opomenu to, že se vám vyměnila
pani učitelka třídní, byla ta, že jste na tělocvik byli rozdělení.
R1: Ano. A na angličtinu.
V: A na angličtinu, to jste nebyli ve čtvrté třídě rozdělení?
R3: To jsme nebyli. Jo, to jsme byli eště, protože oni k nám v první třídě přistoupili eště jak
když jedny děti a ty chodily zvlášť na angličtinu a my zvlášť.
V: Tak, ehm, jak to máte třeba s prospěchem? Změnil se vám nějak prospěch?
R1: Jako známky?
V: Ano, známky.
R1: Hodně.
R3: Já třeba v pátý třídě, tak mě třeba nešla matematika a angličtina. Z obou dvou předmětů
jsem měla trojky a když to na mě bylo prostě moc. Když třeba to, jako protože se nám v tý
pátý třídě začali trošku střídat ty učitele, tak trošku víc nás připravovali, ale teďkon už jsem si
na to trošku zvykla, že oni nás de facto připravili takže, že už je to docela v pořádku.
R2: Mně se teda v tej, teďkon na druhym stupni, ty známky změnily hodně, protože vono je
těžší učení a přibyly nový předměty. Třeba z dějepisu mi vychází škaredý známky, takže vono
je to těžší aj si to opravit.
V: Takže máte jakoby horší známky, myslíte, než na tom prvním stupni?

R1, 2, 3: No.
V: O hodně?
R1, 2, 3: O hodně.
V: Třeba o stupeň horší na vysvědčení čekáte?
R2: Třeba že už tam zas nebude tolik jedniček, ale spíž že tam budou ty dvojky.
V: Takže dobrá známky pro vás na prvním stupni byla jaká?
R1: Jednička
V: A dvojka už ne?
R2: Tak dvojka jako už šla, ale jako, ale každý byl rád za jedničku.
V: Všichni chtěli jedničku. A teď je asi ještě dobrá známka dvojka, že jo?¨
R3: No, jednička, dvojka, trojka, to už je takový...
R1: Jo, no, třeba v tý pátý třídě, tak jsem měla na pololetí, sem měla trojku z angličtiny,
protože jsem ::::::: měla jakoby trojku z angličtiny na pololetí, protože že jsme jakoby měli
učitelku, která mi to moc nedokázala vysvětlit a já jsme tu angličtinu nechápala. Já jsem měla
samý jedničky. A pak jsem si ji na celym tom vysvědčení vytáhla na dvojku a ta dvojka mi
zůstatala i teďkon jakoby.
V: Takže v něčem jste na stejno, ale v některých předmětech jste se zhoršily.
R2: Ono jakoby my jsme byli zvyklí, že třeba na tu angličtinu nám to učitelka dlouho
vysvětlila, ale třeba teďkon na tom druhým stupni, to prostě je, pro ně to byla samozřejmost,
že je, že se to prostě naučíme a že to už budem umět.
V: A teďkon když už máte tu zkušenost, že jste na tom druhým stupni, kdybyste si mohly
zpětně vybrat, že byste třeba mohly přejít na druhý stupeň už v páté třídě, chtěly byste, nebo
jste rádi, že jste to měly takhle po té páté třídě?
R2: Asi ne, mi bylo líp asi to, na tom prvním stupni furt.
V: A proč?
R2: Protože jako my jsme tam na to byli zvyklí a hlavně já jsme měla strašnej strach z toho
přechodu na druhej stupeň, jak když a tak...
V: A vyplnil se ti ten strach? Nebo byl opodstatněný ten strach?
R2: No, tak jako ze začátku jsem se bála, al pak jako to bylo v pořádku.
V: Co vy, holky, co byste si vybraly?
R1: No, já bych radši..

R3: Já by sem teda zůstala tady na druhým stupni, protože jak říkám, vono je to tady
prostornější...
V: Ale jestli by si i po té čtvrté třídě chtěla jít na druhý stupeň? Nebo jestli ti to takhle
vyhovuje, nebo myslíš, že to bylo lepší, když si šla po té páté třídě?
R3: No, mně to asi po tý pátý třídě vyhovuje, protože učitelé nás asi na to mohli líp připravit.
V: Kteří? Ty na prvním stupni?
R3: Hm.
R1: Já po pátý třídě, protože mi prostě přijde po čtvrtý třídě, to nám je tak deset a to mi přijde,
jako že jsme ještě ... brzo no.
V: Ehmm, takže spokojenější jste teďkon na tom druhým stupni, nebo rádi vzpomínáte na
první stupeň, protože to tam bylo lepší?
R1: Já jsem radši na druhym stupni, protože teďkon, na prvním stupni jsem měla jakoby
neshody teďkon s moji kámoškou, tak jsme se úplně nenáviděly, ona mi nadávala a takhle. A
teďkon jsme zase kámošky dobrý, takže jsem ráda, radši na tom druhým stupni.
R2: Aj já bych zůstala na tom druhym, protože my teďkon holky držíme jako víc spolu, že jo.
Předtím jsme se třeba spolu vůbec nebavily a teď to..
R3: Hm, určitě.
V: Tak to je dobře. Tak to jste se, holky, bály a nakonec to je tady dobrý, že jo.
V: Změna to byla veliká pro vás? Byl to šok, když jste sem přišly?
R1: Ani moc ne.
R2: My jsme spíš měly jako strach, jestli se s těma učitelema dobře pohodnem a jestli třeba
jakoby, jestli že když jsme vykřikli a oni by nám za to vynadali a my jsme vůbec jako
nevěděli, že to, protože na tom prvním stupni, to bylo jako úplně jiný. Jinak... Už jsme si na to
začali zvykat.
V: Jste musely zjistit, co každý učitel po vás chce, že jo?
V: Ehmm, tak to už jsme si všechno řekly. Je něco, co byste mi ještě chtěly říct k tomu
přestupu, přechodu?
R2: Já jenom ohledně kolektivu. Že mi přijde, jak jsme přestoupili na druhý stupeň, že kluci
úplně zdivočeli, že polovina, nebo ne polovina, všichni holky jakoby se na ty kluky, jen na
nějaký kluky si stěžují, protože voni se chovaj jak banda opic, dalo by se říct. Protože, to neni
možný ani, my si z holkama povídáme a voni do nás vrazej. Takže jako
V: A na prvním stupni byli ještě normální?

R2: Oni se spíš teďkon předváděj, protože si v uvozovkách myslí, že jsou na druhým stupni
když, že to už jsou velký kluci, že tam mezi ně choděj taky, že jo, že už tam jsou jako starší
kluci, že jo, tak voni se už musí chovat taky jako velký a chovaj se jako kdyby byli v pubertě.
V: Tak je to asi tak všechno, holky? Tak já vám poděkuju...

Klasický model - CHLAPCI 6. A
R1: Daniel 1 - 11 let (duben)
R2: Daniel 2 - 12 let (září)
R3: Tobiáš - 12 let (červen)
V: Mě by zajímalo, kluci, jaké pocity ve vás vyvolávalo to, když jste si představili, že půjdete
na druhý stupeň? Jestli jste měli obavy, nebo jestli jste se těšili?
R1: Já jsem tedy zpočátku měl obavy, ale není to zas tak hrozný.
R2: Já jsem si říkal, že to bude asi docela podobný, jen se nám budou měnit ty učitelé, možná
budou jakoby přísnější ty známky.
V: Jinak tedy abychom věděli, vy jste šli na druhý stupeň po páté třídě?
R2: Ano, no po tý půlce. No ale byli jsme v tý třídě.
V: Takže po páté třídě. Co jste říkali na to, že spolužáci ze 6.B, ze 6. C šli o rok dřív na ten
druhý stupeň?
R3: No, já jako jsem byl rád, že jsme nešli ten rok, ale zároveň jsem rád nebyl, protože my
jsme měli takovou paní učitelku, místo toho, aby nás připravovala, ale to bylo jenom první
pololetí pátý třídy, místo toho, aby nás připravovala, třeba abysme mohli jít na gymnázium,
tak prostě rovnice třeba nám vysvětlila tak, že prostě opsala na tabuli jako text z tabule a
nikdo to nepochopil. Takže pak jsme si museli zjišťovat každý od svých rodičů, případně já
jsem teda od tety, ale to nebylo podle mě úplně v pořádku.
V: Takže myslíš, že to bylo spíš kvůli paní učitelce, než kvůli tomu... Jak´s to vnímal ty,
Dane?
R1: No, já jsem si říkal, že to... určitě se změnili ty učitelé, takže to bylo zase těžší. Neměnili
vlastně, až v tý druhý polovině, ale zase to bylo těžší. My jsme v tý druhý polovině měli paní
učitelku, v tý první polovině paní učitelku hodně nemocnou, asi tři týdny.
R2: Jo, jo, jo. A to už byla vlastně taková, jak kdyby příprava na ten supl.
R1: No a tam se nám hodně střídali učitelé. Takže jsme měli jednu starší paní učitelku, která
byla samozřejmě zase přísnější a bylo to takový... Ale ta pátá třída byla ještě docela v pohodě.
V: Takže od druhého pololetí se vám vyměnila paní učitelka třídní a i jiní učitelé, nebo jste
měli paní učitelku třídní skoro na všechno?
R2: My jsem měli vlastně, všechny předměty, co jsme měli, dokonce se nám přeházel rozvrh,
jakoby hodiny, museli jsme chodit do jiných učeben i na druhý stupeň.
V: Od toho pololetí?
R2: Ano. Takže my jsme vlastně přecházeli z tý naší třídy pořád sem. Někdy se nám, dokonce
nějak si pamatuju, že ve čtvrtek jsme přecházeli ze třídy na druhý stupeň, ze třídy na druhý,
do třídy ze třídy na druhý stupeň, prostě to tak... (smích)
V: Protože jste už měli druhostupňové učitele?

R2: Ale měli jsme třídu na prvním stupni.
V: Takže jste měli víc učitelů od pololetí, takže vy jste vlastně měli takovej přechod v půlce
páté třídy.
R2: Ano.
V: Tak to správně chápu. V čem jste viděli nějakou změnu? Nebo v čem pro vás byla největší
změna?
R3: Určitě v paní učitelce, protože já bych jí chtěl moc pochválit za to, protože my jsme, mně
teda přišlo, že jsme, že ta paní učitelka_______ prostě měla radši holky a prostě my jsem byli
takový rozhádaný, ale paní učitelka ______ nás jako stmelila.
V: A to je tedy druhostupňová paní učitelka?
R1: Ano. Ona jakoby přišla asi na začátku pátý třídy, když jsme byli, myslim...
V: A pak v půlce, když odešla ta vaše paní učitelka, tak jste...
R1: Ano, tak jsme jí dostali.
V: Takže to byl takový nečekaný přechod. To jste netušili, že budete přecházet na druhý
stupeň.
R2: No, vono se to jakoby někde říkalo, že to bude, ale nebyli jsme si tím jistý.
V: Hmmm, v čem jste teda viděli největší rozdíl oproti prvnímu stupni, to bylo to střídání těch
učitelů. Byli i na vás nějak jako jiní, přísnější?
R1: Asi trošku, ale...
V: A když bych to měla porovnat tu pátou třídu, tu druhou polovinu, a teďkon tu šestou.
Vidíte v něčem rozdíl?
R3:Hmm, určitě máme víc předmětů, třeba vlastivěda se nám rozdělila na dějepis a zeměpis
nebo máme kuchyňky, dílny, máme dvouhodinovku informatiky, ale je to zase jako ob týden,
takže je to vlastně to stejný.
V: A jste radši, že jste teď na tom druhým stupni?
R3: No, já jsem. Ale třeba ta naše třída, my tam máme úplně hrozný lavice.
V: Jo, to je ale jen vaše učebna. Ale tam nejste často, se střídáte?
R3: No, jsme tam docela často. No, to je... Vezmu židli takhle, prostě tady jsou dva šroubky
pryč.
V: Takže to spíš jde o technické vybavení nebo o vybavení? Učitelé změnili nějak hodně
výrazně přístup k vám? Máte někoho stejného, co jste měli kromě paní učitelky třídní, někoho
stejného, co jste měli i v páté třídě i teďkon?
R2: Pana učitele na tělocvik.
R3: Pana učitele _______,no. Ale to mají jenom kluci.

V: Hm, a ten je stejný?
R2: No.
V: A co známky? Zhoršily se vám nějak známky? Nebo jestli v tom, v té polovině páté došlo
k nějakým změnám a pak jestli došlo k nějakým změnám mezi pátou a šestou.
R1: No, v první polovině pátý třídy to bylo dobrý. Ovšem já jsem jel do Chorvatska v září a
byl jsem omluven, omluvený ze školy a mně prostě se, mně to, já jsem se to doučil všechno,
ale mně to prostě nevlije nic líp do hlavy, než ta učitelka. Takže to jsme nasbíral teďka trošku
horší známky, ale lepší se to, no...
R3: No, tak mně se tam ty známky asi skoro vůbec neměnily.
V: Ty máš pořád stejné.
R3: No...
V: Kde jste byli spokojenější? Nebo kde se vám líbí víc? Na tom prvním stupni, nebo tady?
R1: No, pokud jde jako o tu třídu, tak asi tam, ale zase byla menší než tady. Kdyby ty lavice
byly...
V: A kdybyste měli jako stejně vybavenou tu třídu kmenovou, kde teď jste, tu vaši třídu, tak
víc by se ti líbilo na prvním stupni, nebo na druhým stupni?
R1: Určitě na druhým.
V: A proč?
R1: Je to větší ta třída, je tam víc prostoru, což tam to bylo úplně namačkaný. Jako je to
větší...
V: No, mně jde o tu organizaci tý výuky a ty předměty spíš jako a vo učitele.
R1: No,...
R2: Já bych se. Můžu mluvit?
V: Jasně.
R2: Tak já bych si asi vybrali spíš ten první stupeň, protože já mám dost kroužků a vůbec je,
vůbec je nestíhám. Chodím na poloviny a tak, takže... Ale zas jsou, myslím, že proti tý první
půlce pátý třídy jsou lepší učitelé, víc se nám střídaj, je to jakoby takový uvolněnější. Učitelky
si od nás odpočinou a tak.
V: A kdybyste si mohli vybrat, jestli byste šli na druhej stupeň v páté třídě,nebo v šesté třídě,
co byste si vybrali?
R2: Asi v té šesté.
R1: Asi jo.
V: Proč?
R3: Tak tady bych asi souhlasil s těma holkama, co jsem je tak poslouchal.

R1: No tak, my jsme že jo, jsme větší a víc...
V: A v páté třídě, že jste byli moc malí na to?¨
R2: No, asi...
V: A vadilo vám to takhle v té páté třídě, jak se to v polovině předělalo?
R3: Mně to nevadilo.
V: Jak jste to vnímali nebo co na to doma jestli jste se o tom bavili s rodiči?
R1: No tak mamka byla trošku, mamce přišlo divný, že prostě učitelka v polovině odchází a
říkala, no...
V: To je jedno, že odcházela, spíš ta změna, jako že jste najednou chodily na ten druhý
stupeň, měli jste víc učitelů...
R1: To mi bylo jedno.
V: Vám to bylo úplně jedno?
R2: Mně to vůbec nevadilo, spíš naopak.
V: Vy jste byli rádi, že máte nové učitele... Je něco, co byste mi k tomu chtěli ještě říct?
Kromě toho, že spěcháte na oběd?
R2: Já na oběd nespěchám, takže...
R1: Asi ne...

Nový model - DÍVKY 6. B
R1: Kateřina 1 - 11 let (leden)
R2: Kateřina 2 - 12 let (říjen)

V: Já vás, holky, poprosím, abyste mi řekly, co si představíte, když se řekne přechod na druhý
stupeň?
R1: No tak, těžší učení a víc učitelů, přechod do jiných tříd.
R2: Tak já sem tam, že budeme dýl hodin ve škole, že budeme se dýl učit, budeme mít na
každej předmět jiný učitele a budeme přecházet. A přijdou k nám i jiný děti.
V: Vy jste tedy přecházely, vaše třída, na druhý stupeň po čtvrté třídě, nebo po páté?
R2: Jo, po čtvrté.
V: Jak jste na to reagovaly nebo co jste říkaly na to, když jste se dozvěděly, že půjdete už na
druhý stupeň? Bály jste se ? Těšily jste se?
R1: Já jsem se těšila, že poznám nový učitele a netěšila jsem se, že budeme muset přecházet
do těch tříd a takhle.
V: A obavy jsi teda neměla?
R1: Ne.
V: Co ty?
R2: Já jsem se nebála, taky jsem se těšila na nový učitele a zas na druhou stranu jsem se bála,
že jestli by nemohly vznikat nějaký konflikty mezi náma a deváťákama, že se nám
neposmívali nebo tak.
V: Připravovaly jste se na to nějak? Že třeba paní učitelka ve škole nějak změnila přístup k
vám ve čtvrté třídě? Říkala vám, až budete ne druhém stupni, počkejte příští rok, to už budete
muset umět samy nebo cokoliv?
R1: No tak paní učitelka nás jako trochu připravovala.
V: A jakým způsobem konkrétně, vzpomeneš si?
R2: No už dělala i horší známkování. Dávala nám...
V: Jako že už byla přísnější?
R2: Byla přísnější a nás celkově, pak nám dávala víc domácích úkolů a taky víc testů.
V: A seznámily jste se, nebo, Kačko, ty jsi chtěla něco dodat?

R1: No, jakože my jsme byla taková třída, která často chodila na záchody vo hodinách, takže
paní učitelka nás právě varovala, že ať to nějak zkusíme omezit, že na tom druhým stupni už
to bude, že to už nebude tak jako...
V: A mě by zajímalo, jestli jste si doma o tom povídali s rodiči, že půjdete na ten druhý
stupeň příští rok?
R2: Ne.
R1: Taky ne.
V: A jestli jste se seznámily s paní učitelkou budoucí, co jste měly dostat v páté třídě?
R1: S tou jsme měli jednu hodinu výtvarné výchovy a pak nám připravovala její minulá třída,
tak nám připravovali programy a takhle.
V: Jako kdy?
R1: No, jako programy ve školním roce. Třeba jsme šli na dopravní hřiště tady v Berouně a
___ sem tam a prostě jeden den jsem měli nějaký hry a takhle.
V: A to paní učitelka teda měla devátou třídu, takže jste šli s tou devátou třídou? Takže jste se
znali? Věděli jste dopředu jako, koho budete mít?
R1,2: No.
V: Na co jste se nejvíc těšily?
R2: Tak asi na odpolední pauzu.
R1: Já jsem se těšila na ty nový učitele, co máme.
V: V čem jste pak viděly ten největší rozdíl, když už jste teda byly v té páté třídě, přišly jste
do páté třídy, co jste si říkaly, že je tak jako nejrozdílnější? V čem je to nejvíc jiné?
R1: To učení, že jsem se musela i o hodně víc učit, že jsem vlastně na prvním stupni, jsem to
eště nějak dávala, že jsem si to přečetla třeba před tou písemkou, ale teď jsem se musela učit
prostě každej den na tu písemku a to horší známkování, to mi celkem vadilo, protože jsme na
to nebyli skoro zvyklí, paní učitelka na prvním stupni se snažila dávat horší známkování, ale
bylo to, eště to bylo hodně takový, prostě na to byla eště hodně hodná na rozdíl od toho, od
tý....
V: Takže se vám změnil nějak prospěch už v té páté třídě:
R1,2: Jo.
V: Hodně se zhoršil?
R2: Ne, nezhoršilo, jenom možná trochu čeština, ale já jsem to vytáhla na tu jedničku.
R1: No, hodně ta čeština, no.

V: A teďkon pak když jste přišly teď do šesté třídy, změnil se vám prospěch?
R1: Jo o hodně.
V: Víc, to je větší rozdíl než mezi tou čtvrtou a pátou třídou? Tak vidíte větší rozdíl?
R1: Jo.
R2: Právě že jak prostě, když se píšou nějaký ty velký testy, tak se jich sejde třeba pět na
jeden den a pak je to prostě strašněj frmol, no.
V: A když byste měly říct jako přechod ze čtvrté třídy do páté a přechod z páté do šesté třídy,
co pro vás bylo náročnější? Nebo větší rozdíl?
R2: Z té čtvrté do páté.
V: V čem?
R2: Prostě jsme si musela zvyknout na to přecházení z těch tříd, na ty jiný učitele, protože
paní učitelka nás připravovala na to, že ty učitelé budou chodit za náma do těch tříd, ale prostě
jsme museli chodit do jiných tříd a měli jsme rozdělený tělocviky a měli jsme taky nový
předměty některý.
V: A co ty, Kačko, ty to vnímáš jak?
R1: No, nám paní učitelka, jak říkal Káťa, tak říkal, že právě, že v tý pátý třídě budou učitelé
chodit za náma, že my budeme mít tu kmenovou třídu a tam budeme celej den, ale vono to
bylo tak, že jsme chodili za těma učitelama a ze začátku v každým roce, jak se nám změnil
rozvrh, tak byl vždycky mazec najít tu třídu.
V: To mi eště, takže ty taky vnímáš větší rozdíl mezi čtvrtou pátou, než mezi pátou a šetou?
R1: Hm, to jo.
V: Pokud jde o učivo,tak jako náročnější vnímáte tu pátou třídu, nebo šestou třídu?
R1,2: Tu šestou.
V: Jednoznačně ta šestá třída. V čem je také jiná ta šestá třída?
R2: Je víc předmětů, přibylo nám hodně nových předmětů a další cizí jazyk nám přibyl. A
prostě moc předmětů, teď tam jsou nový předměty, jako je fyzika, dějepis a tak.
V: Takže prostě víc, máte toho víc?
R2: Jo. A prostě jsme ve škole dýl.
V: Když si můžete takhle zpětně vzpomenout, kde byste, kde jste byly spokojenější?
R1: Na prvním stupni.
V: A počítáte do toho prvního stupně i pátou třídu, nebo to nevnímáte?

R2: Ne.
V: Do té čtvrté třídy?
R1: Já jsem teď i celkem spokojená, takže teď poznávám i ty jiný učitele, ale jinak jsem byla
víc spokojená na tom prvním s tím.
V: Kdybyste si mohly teďkon vybrat, že byste šly na druhý stupeň v páté třídě už, nebo až v
šesté, co byste si vybraly?
R2: No, já asi v tý pátý, protože bych se víc na tu šestku připravila, s tím že ta šestka budevo
hodně těžší, tím že nám přibyde mnohem víc předmětů než v pětce.
V: Takže to vnímáš jako, že jseš ráda, že ______ jsi šla na druhý stupeň v pátý?
R2: Jo.
R1: Já jsem taky ráda, protože už jsme se s tím učitelem mohli dřív seznámit a vlastně jsme
poznali ty jiný třídy a už jsme byli připravený na to, jak bude zasedací pořádek a jestli bude
jiný.
R2: Jak to bude fungovat.
V: A znáte někoho, kdo šel na druhý stupeň až v šesté třídě, z jiné školy? Jestli jste si o tom s
někým povídali, že třeba máš kamarádku a říkalas jí, jé já už jdu na druhý stupeň letos, ty jdeš
až příští rok. Nikoho takového neznáte, že byste si říkal....
R2: Ne, akorát rodiče, tak ty měli tak, že prostě byli do pátý třídy na prvním stupni a pak se
dělali přijímačky na gymnázium a vlastně přecházeli až v tý šestý.
R1: Moje babička šla dokonce až byla v šestý, byla na prvním stupni a až vod sedmý byla na
druhým.
V: Dřív to bylo úplně jinak.
R1: No, takže jsem vlastně ráda za to, že jsme šli už po tý čtvrtý.
V: Jo super, je eště něco, co byste mi chtěly říct k tomu přechodu?

Nový model - CHLAPCI 6. B
R1: Adam, 12 let (březen)
R2: Ota, 12 let (listopad)
R3: Dominik, 12 let (říjen)
V: Kluci, řekněte mi, jaké pocity ve vás vyvolává představa přestupu na druhý stupeň.
R1: Pro mě je to trošku úleva, protože v tý čtvrtý třídě asi, tak na nás byli prostě hodní , a
když jsme šli na ten druhej stupeň jako v pátý třídě, tak nás prostě neučili, že nás třídní, prostě
ty učitelé budou horší, že budou trošku přísnější a že, právě že budou se nám střídat učitelé,
jsem trošku nechápal, ale jako že zvládl jsem to...
V: Takže obavy, měl jsi obavy?
R1: No.
R2: Já jsem se taky trošku bál z toho druhýho stupně, protože mi přišlo, že tam jsou hlavně už
velký lidi, kterým už je třeba čtrnáct nebo tak a přišlo mi, no tak šestnáct, že jsou hrozně
vobrovský a že, pak jsem se taky bál těch učitelů, že se nám budou střídat, a tak.
V: A snažili se vám, teda snažila se vám paní učitelka nějak pomoct? Že vás připravovala?
R3: Trošku nás připravovala na ten příští rok, že občas jsme i chodili do jinejch tříd, než jsme
měli tu normální a tak jsme se jakoby připravovali na to, že budeme střídat ty třídy.
V: A i v přístupu byla nějaká jiná, v něčem jiná paní učitelka, jako že byla přísnější nebo toho
po vás chtěla víc nebo říkala, počkejte příští rok, to už nebude takhle...
R3: Protože naše třídní učitelka ________ , tak ona má jakože jinak stupně těch známek, tím
pádem jako už za jednu chybu byla dvojka a třeba když někdo měl dvě chyby, tak to už byla
rovnou trojka a tak jakože, docela často se stávalo, že někdo měl místo jedniček dvojky,
trojky a takhle.
V: Mě spíš zajímalo paní učitelka třídní na prvním stupni. Jste měli paní učitelku ______,
pokud se nepletu...
R1: Ne, tu mělo céčko, my jsme měli ___________.
V: Tak jste měli paní učitelku ________, tak jestli vás nějak připravovala už v té čtvrté třídě?
R2: Hm. Připravovala nás.
V: Jakým způsobem konkrétně? Jestli si pamatujete.
R2: Jako prostě už nebyla tak hodná, že už prostě trošku přidávala.
V: A mě by zajímalo, co to pro vás znamená, že už není hodná. Protože každý si pod tím
představíme něco jiného, hodnou paní učitelku. V čem byla tedy zlá paní učitelka?
R1: Známky.
R2: Ve známkách.

V: Hlavně ve známkách. Nebo dávala vám toho i víc nebo míň času?
R3: No, dávala nám tedy víc úkolů než předtím.
R1: Teďkon dostáváme z češtiny jeden úkol na tejden, to je v pohodě.
V: Řekněte mi, co rodiče na to říkali?
R2: Rodiče z toho byli trošku jakoby, jakože to byl pro ně zvláštní pocit, protože říkali, že za
nich se chodilo od pátý třídy, že už byl druhej stupeň a my jsme jakože ve čtvrtý třídě, už
jsme si připravovali na ten druhej stupeň. Takže pro ně to bylo trošku jako divný a snažili se
mi jako říct, že to už bude jakoby težší, že ta, že to bude prostě těžší na to myšlení, že už
prostě musím myslet, pracovat při tý hodně a tak.
V: Poznali jste nějak dopředu paní učitelku třídní budoucí?
R1: Poznali jsme ji na škole v přírodě ve čtvrtý třídě, to jela s náma a měli jsme takový
seznamovací hry, jako co jí baví, co jí nebaví a tak, abysme se líp poznali.
V: A pomohlo vám to?
R1,2: Určitě.
R3: Stoprocentně.
R2: Taky jsme jí měli jednou na výtvarku, protože vona učí výtvarku a ukázala nám, jakým
stylem, dá se říct, že budeme kreslit různý věci a tak...
V: Tak z čeho jste měli největší obavy, to jsme si říkali, z těch učitelů, že jo. Bylo něco, na co
jste se naopak těšili?
R1: Noví učitelé. Jakože úplně nějaký, který znám osobně, třeba _______ a takovou.
R2: Já jsem se těšil, že konečně budeme mít oddělenej tělocvik s holkama. Protože, když jsme
byli třeba v šatnách, tak to bylo jakoby trapný se před nima převlíkat a tak.
R3: A ještě jsem se hodně těšil na informatiku.
V: Na co?
R3: Na informatiku.
V: To jste neměli předtím?
R3: To jsme neměli.
V: V čem jste teda, když jste přišli na ten druhý stupeň, v té páté třídě, co pro vás byl ten
největší rozdíl?
R1: Hm, to střídání těch tříd mi přišlo hrozně divný. Jo, jakože prostě dřív jsme byli v jedný
třídě, tam jsme si mohli dát, že jo, svačinu vždycky, ale třeba teďka, když jsem byl v tý třídě,
tak jsem byl zvyklej, že si prostě sednu, že jo, po zvonění si sednu, vyndám si svačinu a začnu
jíst, a teďka jsme se museli přesunout, třeba ještě na začátku tý pátý třídy, když jsme nevěděli,
jestli je to v druhým patře, nebo dole, takže to bylo trošku těžší a mohly jsme celou tu
přestávku jakože zanedbat tím hledáním tý třídy.

R2: A to se stalo i teďka (tři měsíce po začátku školního roku).
V: Eště pořád to trvá, jo?
R2: Jo, někomu jo.
V: Kdybys moch něco ponechat stejného, co bylo na prvním stupni, i tady, co by to bylo?
R1: No, tak nevím. Nějaký ty učitelé nechávali úplně stejný známkování jako v tom prvním
stupni, no...
V: Aby byli stejně mírní, by se ti líbilo?
R1: Jo.
V: A co bys naopak změnil na prvním stupni, co se ti líbí tady a na prvním stupni to
nefunguje?
R2: Mně se líbí, mně se teda tady trošku líbí víc, že ty učitelé jsou na nás přísnější, že se jako
že, že to není takový, že prostě můžete všechno, že jo todle udělejte, todle, todle a tady je to,
že prostě udělejte todle, potom si to vyberu a je to takový jako víc ráznější.
V: Ty jsi něco říkal a nebylo to slyšet na to nahrávání, jestli bys to mohl zopakovat, jestli si
pamatuješ, co to bylo.
R3: Hm...
V: Nevadí, nevadí.
R3: Ale taky bych třeba na prvním stupni, že mně vadí na prvním stupni, že tam jsou tři patra
a že my jsme se prostě nesměli navštěvovat o přestávkách, že bych taky, že by se to trošku
změnilo.
V: Tak jak jste se připravovali na ten přechod, to už jsme si říkali, že jste tu paní učitelku
potkávali. A teďkon mě by hodně zajímalo, vaši spolužáci často říkali, že jako větší přechod
vnímají rozdíl mezi pátou a šestou třídou než rozdíl mezi čtvrtou a pátou třídou. Jak to máte
vy?
R1: No, já jsem si, já to mám tak, že to mezi čtvrtou a pátou než tou pátou a šestou. Akorát v
tý pátý a šestý mi přišlo,že ta vlastivěda se vlastně rozdělila na zeměpis a dějepis, takže už to
bylo takový, už víc předmětů, víc učení, víc jakoby a potom v tý pátý, nebo když už jsme měli
víc toho učení, tak potom jak už jsme měli těžký aktovky, tak potom mi třeba bolely záda,
nebo tak...
V: A měl jsi nějaký obavy, když jsi měl jít do té šesté třídy, nebo ne.
R1: To už jsme neměl, protože jsem už věděl, že předtim ten minulej rok v tý pátý třídě k nám
přišla nová holčičika a, hm spolužačka, a jako moc jsme jí nepoznal, jako prostě byla taková,
že se s někým moc nebavila a prostě a věděl jsem, že, že když v tý šestý třídě, tak na konci tý
pátý třídy jsem se s ní už skamarádil a je to moje dobrá kamarádka a v tý šestý třídě jsem si
říkal, že kdyby někdo přišel novej, tak se s ním dá skamarádit.
V: A změnil se vám teda hodně kolektiv?

R1: No, ani moc ne, ale třeba jedna spolužačka ta tam s náma byla od třetí třídy a teďka tendle
rok vodešla, takže jsme jako... A přišly dvě nový holky.
R3: Právě že u nás ten kolektiv se ani moc nezměnil, ale jakože my se bavíme pořád s tím
samým, ale někdy se jakože, kluci se prostě nepohodnou, což ej samý. Ale že holky třeba se
bavily s nějakou holkou, přišly nový dvě, tak se všichni chtěly skamarádit a potom tam prostě
vznikla taková obří parta a tak právě, že jsme pak byli někdy rozdělený holky a kluci, my
jakože jedna půlka to a... Ale strašně se mi líbilo, že jsme měli víc těch předmětů, jakože to
už nebylo takový lážo plážo, ale že jsme se museli víc učit a teda těším se, že bude zase
rozdělená, no měli jsme přírodovědu, teďka je přírodopis, potom bude chemie a fyzika.
V: Vy ještě nemáte fyziku?
R3: Máme, ale už jakoby takovou malou, že prostě jednu hodinu tejdně, a ne tak moc.
V: Hm, to je hezký, že se ty technické předměty. Takže pro tebe taky, Dominiku, byl těžší
přechod ze čtvrté třídy do páté?
R3: Určitě.
V: V čem vidíte pak tu největší změnu mezi pátou a šestou, když mezi čtvrtou a pátou třídou
to bylo to, že jste se střídali, měli jste různé učitele, v čem je největší rozdíl mezi čtvrtou a
šestou?
R2: Ta vlastivěda podle mě.
V: Nové předměty?
R3: Dějepis a zeměpis.
V: Nic jiného než předměty se nezměnilo?
R1: Ne.
V: Učitelé jsou stejní.
R1: Učitelé úplně stejný.
V: Chtějí po vás to samé? 6ádná změna?
R1, 2, 3: Ne.
V: Výborně, kde jste byli spokojenější? Na tom prvním stupni, nebo na druhým?
R2: Na druhým. Určitě.
R3: Na druhým se mi víc líbí.
V: A kdybyste měli jako možnost si vybrat, jestli byste jako mohli přestoupit po páté, nebo
po čtvrté, co byste si vybrali?
R1: Po tý čtvrtý.
V: Proč?
R1: Protože bysme to, jakoby, že by to bylo lepší na ten...

V: Dominik si tady pořád něco šušká a mně se to nenahrává, tak pak nezapomeň na to, co jsi
říkal. Promiň.
R1: No, mně přijde, že kdyby sem nastoupil do tý čtvrtý, tak by sem se jako na to víc
připravoval než, kdybych nastoupil rovnou na ten druhej stupeň a potom, už bych nevěděl,
jako jak to tam chodí a museli by mi to spolužáci vysvětlovat.
R3: Podle mě to bylo, jakože se připravujeme hodně na tu, jakože na ten skok do tý, do toho
druhýho stupně, a že dá se říct, že jsme víc jako vyspělejší a vzdělanější jako, jakože už víme
nějaký pojmy, jakože trošku víme, jaký budou nový předměty a tak...¨
V: Máte nějaké kamarády, kteří šli na druhý stupeň až po pátý třídě, že byste se o tom s
někým bavili, jaké pocity měl třeba ten kamarád? Nemáte nikoho takověho?
R1, 2, 3: Ne.
V: Je něco, co byste mi chtěli říct ještě k tomu přechodu?
R3: Jakože mně to moc nedělalo problém, protože já mám starší ségru, která chodila úplně na
tu samou školu, tady na tu, a tak mi vysvětlila jako, jak to bude chodit a takhle. Tak já jsme
neměl víceméně porblém.
R2: Já si myslím, že v tý, já nevím, jak bych to řek, prostě, že mě celkem trápí, že kluků je u
nás hrozně málo, že je nás tam hodně málo a holek je pak víc a potom my kluci jsme třeba
jenom v jedný partě, kde je nás třeba jenom pět a holky, ty tam jsou v partách a je jich tam
hrozně moc. Potom se právě kluci s holkama hádaj třeba a přijde mi, že n´by to bylo lepší,
kdyby bylo víc kluků teda. V šestý cé je třeba jenom devět chlapců.
V: Tak v ______ je nedostatek chlapců. U nás v _______ je přebytek chlapců. Takže už si na
nic nevzpomenete, co by souviselo? Já vám, kluci, mockrát poděkuju.

Nový model - DÍVKY 6. C
R1: Barbora - 12 let (červenec)
R2: Viktorie - 11 let (únor)
R3: Ema - 12 let (srpen)

V: Mě by, holky, zajímalo, co si vybavíte, když se řekne přechod na druhý stupeň? Cokoliv
první, co vás napadne, když řeknu přechod na druhý stupeň.
R1: Změna učitelky a učitelů.
V: Můžete mluvit kdokoli. Co vás napadne.
R2: No, prostě, my jsme jakoby, byli, jako úplně jiná paní učitelka třídní.
V: Vy jste tedy přecházely také po čtvrté třídě?
R1: Jo.
V: Kdy jste se to dozvěděly, že budete přecházet.
R1: Ona nám to vlastně oficiálně neřekla učitelka. My jsme všichni dozvěděli všichni to sami.
R2: My jsme potom vlastně se to nějak o prázdninách tak se, někdo říkal, někdo třeba napsal,
že asi budeme na druhým stupni. A potom i prostě, nebo já jsem aspoň třeba do prosince, a
myslím, že i víc lidí, tak jsme jako nevěděli, že buď spadáme pod druhý stupeň, protože my
jsme měli různě jakoby ty akce jako první stupeň, jakože i prostě ta...
V: Takže žádná příprava dopředu neproběhla, nevěděly jste o tom?
R1: Jo, ona nám to jakoby oficiálně neřekla, ale prostě věděly jsme, že budeme mít jako jinou
učitelku a brali jsme to vlastně že, nebo většina asi, že to bude už druhý stupeň.
V: A že budete mít jinou paní učitelku, kdy jste se to dozvěděli?
R2: To už nám řekla.
R3: No, my jsme to nevěděli úplně stoprocentně, jestli půjdem na ten druhý stupeň, nebo jestli
zůstaneme na tom patře i v tom prvním stupni, ale v březnu jsme měli školu v přírodě a tam
za náma přijela.
R2: V dubnu.
V: Ta paní učitelka, kterou, ...............tady paní učitelka? Ta _____ ano, už jsem mluvila s
klukama. Teďkon, když jste se teda dozvěděly, že budete mít jinou paní učitelku, už jste
dokonce věděly koho, změnil se nějak přístup paní učitelky? Jako v tom, co po vás chtěla,

jaké měla požadavky, nebo jestli byla přísnější, nebo naopak hodnější, nebo jestli vám říkala,
počkejte až budete příští rok...
R2: No, tak mně přišlo, že si byly jako hodně povahově podobný a paní učitelka právě,
protože my jsme měli takovou dobrou paní učitelku na prvním stupni a vona nás právě měla
hodně ráda, asi, a právě chtěla pro nás nějakou hodně dobrou učitelku a to, a teďka zrovna
přišla jako úplně nová paní učitelka, my máme mladou teďka hodně učitelku, takže...
R3: Ona teď dokončila vysokou školu.
R2: No, takže my jsme pro ní dělali vlastně i takový různý programy. Nějak jsme ji přivítali
nějakou písničkou, nějaký divadlo jsme zahráli.
V: A to jste si připravovali kdy na to?
R2: To bylo v květnu někdy.
R1: No, vona vlastně v květnu dokončila to studium a my jsme jí vlastně něco...
R2: ...nějakej program...
R1: A potom jsme měli jakože takovej velkej papír, tam bylo Martina _______ a tam všude
bylo, třeba Martina, a tam napsáno něco, co začíná na M a vystihuje to její........
V: Takže vy jste spíš než vy jste přizpůsobovali se vy druhému stupni, tak jste učili paní
učitelku. A ona ještě tady nepracovala v té době? Nebo pracovala?
R3: Jenom částečně.
R2: Jenom angličtinu ale myslim, že třeba rok, nebo tak, ani ne. Jako že svojí třídu měla
poprvý nás.
V: Takže to pro vás bylo nové, pro obě dvě strany i pro paní učitelku i pro vás. Z čeho jste
měly největší obavy, když jste se teda dozvěděly, že jdete na ten druhý stupeň?
R2: Z deváťáků.
V: Proč?
R3: Já se jich bojím.
R2: Já nevím, proč, ale vždycky jsem se jich prostě bála, že dělají takový kréténoviny, prostě
blbosti.
V: A kde se potkáte s těma deváťákama.?
R3: Třeba na obědě anebo na chodbách. A třeba na obědě, tak prostě nás, jakože se jdou
jenom podívat a prostě hned nás předběhnou, jakože se jdou podívat na jídelák a hned nás
předběhnou anebo třeba taky nějaký sedmáci nebo osmáci, že si tam jenom stoupnou k

někomu a pak si tam stoupne skoro celá třída. Takže, takhle. To my jsme vlastně byli
nejmladší, když to tak řeknu, jako z druhýho stupně, takže to je taková věc.
R1: No, já jsem se asi nejvíc bála jako, jaký budou ty učitelky nejvíc. Protože, no prostě těch
učitelek, jak budou učit a jakej přístup budou mít ke třídě.
V: Protože jste byli zvyklí na svoji učitelku, tak jste se báli. Na co jste se naopak nejvíce
těšily, jestli bylo něco takového?
R2: Já jsem e těšila třeba, protože teď jsme měli tu jednu učitelku, a těšila jsem se jako, třeba
jaký budou tady na druhým stupni ty učitelé, jestli budou podobný, anebo úplně jiný.
V: A těšila ses na to, že se ti budou střídat ty učitelé, nebo...
R2: No, tak jako, bylo to jako v něčem dobrý, jakože prostě každej si to učil jinak a jako
takhlen, ale zase nebylo to úplně jakože, takový na padesát procent.
V: Napůl dobrý, napůl špatný. V čem vidíte tedy největší rozdíl? Teďkon mezi tou čtvrtou a
pátou třídou. Já vím, že je to delší dobu, ale zkuste si vzpomenout, v čem to pro vás bylo
takové nejnovější. Co bylo vopravdu tak zásadní změna.
R1: Střídání asi tříd.
R3: Vždycky když jsme přišli do třídy, tak tam byl strašný svinčík a my jsme ......... vlastně
jedna učitelka nám s tím ze začátku pomáhala, pak už jsme to řešili sami a to prostě vždycky.
Jako my jsme dokázali bejt samostatný, ale prostě bylo to pro nás taky něco novýho. Vždycky
bylo něco novýho.
R2: Mně přišly asi taky ty učitelky prostě nejvíc jako....
V: Prostě změna největší. Co byste... A teďkon, když řekneme změna páté a šesté třídy, vidíte
nějaký rozdíl? Pokud ano, tak jaký a jestli je větší mezi tou čtvrtou a pátou?
R3: Já si myslím, že víc je předmětů a víc ty předměty rozvitý, jakože třeba z vlastivědy se
rozvinul zeměpis a dějepis. A jakoby víc dopodrobna ten předmět a takže asi to je ta největší
změna mezi tím.
V: A je to pro tebe větší změna než mezi tou čtvrtou a pátou třídou?
R3: Hmmm, myslím, že jo.
V: Co pro vás, holky?
R2: Taky, třeba změna, že některý učitelé jsou takový, že nám, jakože se máme učit z hodiny
na hodinu, jakože nám neřeknou, kdy píšem test a takhle a některý zase jakože, kdy píšeme a
to v tý pátý , ze čtvrtý na pátý bylo takový, že nám to v tý pátý třeba vždycky řekli, protože
jsme tam byli...
V: A to byli ti samí učitelé, které máte teď, a změnili přístup?

R3: No, jo a ještě i nějaký nový.
V: Nové, to chápu, že máte nové, mě by právě zajímalo, jestli třeba jste měli nějakou učitelku
nebo učitele v páté třídě, teď máte v šesté a jestli se teď chová nějak jinak.
R3: Jo, to jo.
R2: To jo.
V: Už na vás koukají jako na starší, jsou přísnější a musíte být samostatnější, předpokládám.
R2: Hmm.
V: Takže obecně pro vás větší změna do té šesté třídy?
R1: Asi jo a taky eště prostě nebo prostě ty šprti, když to tak řeknu, ale oni se vlastně do tý
pátý neučili a teď se zase strašně jakoby, jako že se nabalilo strašně učiva a prostě někdo
přijde domů v šest a prostě se ještě musí učit. Má v tom zmatek, jak každej učitel má jinej
přístup, každej teď jak je všechno nově. Prostě má v tom strašnej zmatek.
V: Co byste tady ponechaly stejného z prvního stupně? Co by se vám líbilo, kdyby jakoby
bylo i tady?
R2: Asi kdyby ta třída vždycky po sobě uklidila ten svinčík.
V: Takže vám chybí ta uklizená třída.
R1: Anebo jako, úplně nepřecházení z tý třídy.
V: To by se vám líbilo bejt pořád ve stejné třídě? I teďkon?
R3: Jakoby bylo by to lepší, protože tahle ....... je nejmenší a prostě všichni teďkon, kam
jdeme, tam nebudem, tam zase jo a jak se zase hádáme.
V: Eště jste se pořád za ty tři měsíce ne....
R2: Ale jakoby jo.
R3: Jo, částěčně jo, ale stejně.
R2: Plete se nám to.
V: A co byste naopak jakoby změnily třeba na tom prvním stupni. Co je tady a naopak na
prvním stupni nefungovalo, líbilo by se vám to?
R3: Třeba jakože na tom prvním stupni , jsme vlastně tu paní učitelku měli na každou hodinu
a moc jsme nebyli úplně samostatný jako, nebo byli jsme trošku, a že jsme vždycky přišli za
ní, protože byla o přestávce buď na záchodě nebo v kabinetě nebo ve třídě a tady vlastně
dojdeme vždycky sami k paní učitelce, jsme takový samostatný a jakože mi to přijde takový
dobrý.

V: Máš sama dobrý pocit z toho, že jseš samostatnější. To je dobře. Jestli jste se nějak
připravovaly na ten přechod, to už jsme si říkaly. Spíš jestli, vy teda vy říkáte, že vnímáte jako
větší změnu mezi pátou a šestou, tak připravovaly jste se nějak na tu změnu mezi pátou a
šestou? To vůbec?
R1, 2, 3: Ne.
V: Tím pádem, jak jakoby, jak už jste tady, tak už se nekonala žádná příprava, že by vám paní
učitelka říkala, příští rok, to už po vás budu chtít, třeba na nějakým předmětu?
R1: No, možná na nějakým, ale jakoby...
R2: Jako třeba to tam jednou řekla, ale my jsme se nemohli naučit něco dopředu, takže
vlastně...
V: A byli jste tedy překvapení, když jste přišli teďkon po těch prázdninách a teď ta paní
učitelka, kterou jste znali z páté třídy, na vás byla přísnější? Nebo pan učitel?
R1, 2, 3: Ne.
V: Nebyli jste překvapení?
R3: Já vlastně paní učitelku naší mám jen na dvě hodiny.
V: Já myslím jakákoli paní učitelka, kterou jste měli v páté třídě i v šesté.
R2: Mě překvapilo maximálně to, že někdo má naši učitelku třeba na víc hodin a třeba já a
Viky tak jí máme jen dvě hodiny tejdně a to je strašně málo a to je prostě jenom třídnická
hodina a hudebka. To prostě mi přijde málo i když prostě...¨
V: A třídnickou hodinu máte každý týden?
R1: Každý úterý.
R2: No my to vlastně máme, teďkon jakoby sedmou hodinu a pak to ....
V: A minulý rok jste neměly třídnické hodiny?
R1: Měly taky.
V: Ale ne tak často asi?
R1: Taky každej tejden.
V: Výborně. Jak byste hodnotily náročnost /přerušení příchodem dalších respondentů/
V: Řekněte mi, kde jste byly spokojenější?
R3: Na prvním.
V: Na prvním stupni, až v té čtvrté třídě?

R3: A jako třeba ještě do tý pátý.Prostě pátá, od první do pátý, tak to jsem byla spokojená.
V: A to jsi byla spokojená i s tím, že jsi byla tady (druhý stupeň)?
R3: Jo, jakoby jo, ale hlavně jsem se jako bála jakoby koncem pátý, protože vlastně od nás
odešlo nejvíc dětí. Od nás odešlo skoro deset, prostě devět dětí.
V: Odcházely na gymnázium?
R3: No, právě že jo. A strašně mi to přijde strašně moc, pak přišli noví a třeba já jsem od
školky, tak všichni lidi, co chodili,________ asi na dva nebo na tři, tak spolu chodili od
školky a byli nejlepší kamarádi a všichni odešli.
V: Když byste si mohly vybrat zpětně teďkon, že byste šly na ten druhý stupeň až po té páté
třídě, zvolily byste to, nebo byste to nechaly tak, jak to bylo? A pokud, tak proč?
R2: Asi jo, já bych to tak nechala, protože z tý, jak jsme tady byly na tu pátou, tak jsme se na
tu šestou trošku jako připravily na tom druhým stupni, jak to tady chodí. Protože kdybychom
tu byly prostě od tý šestý, tak bychom byly jako takový zmatený a nevěděly bychom jak...
V: Takže to bylo pak snazší?
R1: Hm.
V: Vy, holky, spolu tak vzácně souhlasíte.
R1: No, já si tak takhle myslím jako Viky, že je to prostě asi takhle lepší, když jsme takhle
přestoupily.
V: Máte nějakou kamarádku nebo kamaráda, kteří chodí do jiné školy někde a přestupoval na
ten druhý stupeň po té šesté třídě? Teda po té páté třídě? Že byste se o tom s někým bavili,
jaké to bylo...?
R2: Ne, no možná jednou z plavání, ale nevím to na sto procent.
V: Asi jste spolu o tom nemluvily.
R2: No, moc ne.
V: Je něco, co byste mi chtěly ještě říct?
R1: Možná, že my jsme vlastně i byly samostatný, ale prostě takhle my tři a plus ještě naše
dvě naše kamarádky, tak my jsme vlastně vždycky něco jakoby organizovaly a vždycky jako,
tak my jsme byly a vždycky nám někdo pomáhal, že jsme vlastně byli zvyklí. A teď všichni
ty kluci, co nám pomáhali třeba ztišit tu třídu, prostě jako je nahnat do třídy nebo si o tom
popovídat, tak teď nám všichni vodešli, tak toho jsme se nejvíc báli. Nebo třeba po čtvrtý, tak
nám vodešla ta učitelka, tak já jsem, my jsme jeli hned ten den na dovolenou a já jsem tam
celej ten tejden probrečela, že mi bylo strašně líto.

V: Ale zvykly jste si. Až půjdete na střední, bude to mnohem větší změna. Já vám, holky,
mockrát poděkuji.

Nový model - CHLAPCI 6. C
R1: David, 11 let (květen)
R2: Hubert, 11 let (březen)
R3: Bruno, 12 let (září)
V: Takže, kluci, rozhovor bude probíhat tak, že já položím otázku, a první, kdo bude chtít
mluvit, tak mi nějakým způsobem naznačí nebo prostě začne mluvit a ty další přemýšlejí,
poslouchají svého kamaráda a třeba je něco napadne a až prostě domluví kamarád, tak mluví
další.
V: Tak, mě by zajímalo, co vás napadne, když řeknu přechod na druhý stupeň? Cokoli, je to
už zpětně, je to už rok a půl, ale cokoli vás napadne, jaké vzpomínky na to máte? Davide,
povídej.
R1: Víc předmětů, jakože budeme mít víc předmětů, no asi trochu těžší učení.
R2: No, první, co si asi představím, je asi střídání učitelů. Jakože nebude jeden, ale bude jich
víc.
R3: Mě napadlo úplně to stejný, to střídání učitelů.
V: A když o tom tak mluvíme, to střídání učitelů, střídali jste jenom učitele nebo se střídalo i
něco jiného? Myslím jako třída.
R1: Jo, taky i třídy se střídaly.
V: A to bylo pro vás nové, nebo jste...
R1: To bylo pro nás nový. My jsme jenom přecházeli jednou za týden do jiný třídy na
výtvarku.
R2: A na ájinu.
R1: Jo, a na ájinu.
V: Na angličtinu skupiny některé přecházely.
R3: Ale to bylo prostě, ani ne patro.
R2: Minimálně.
V: A když si vezmu v rámci téhle školy, je první stupeň někde jinde než druhý?
R1: Ano, je to rozdělený.
V: A měli jste tedy obavy? Nebo z čeho jste měli největší obavy?
R2: Že nebudu nacházet ty třídy.
R3: Já měl obavu z těch učitelů, že jako nebudu třeba vědět jako, že tenhle učitel chce todle,
tenhle todle a nesednem si.
V: Aby ses přizpůsobil učiteli.

R1: To že se ztratím tady někde.
V: A kdy jste se dozvěděli, že budete přecházet na druhý stupeň už po té čtvrté třídě?
R1: No, ve čtvrtý myslím.
R2: Na konci roku nám učitelka řekla, že...
V: Na konci roku. Co jste si mysleli, jak jste na to reagovali? Co jste si představili?
R3: Já jsem řek, že prostě se nedá nic dělat jako, nebyl jsem nějak smutnej ani jsme neměl z
toho nějak radost, prostě je to tak,no.
V: To jste byli první, váš ročník, kdo takhle přecházel po čtvrté třídě nebo už takhle před
vámi? Myslím jako, jestli současní sedmáci taky přecházeli?
R2: Podle mě ne.
V: Vy jste byli první? Takže to bylo opravdu velké překvapení? Co na to říkali třeba rodiče,
když jste jim to řekli?
R3: No, tak nebyli moc šťastný, aspoň u mě.
V: Proč?
R3: Nějak se jim to nelíbilo moc, že jako půjdu v pátý třídě, že budu na druhým stupni.
V: A nevíš, z čeho třeba měli obavy, z čeho měli strach?
R3: To nevím už...
V: U vás jste se o tom nebavili?
R1: Moje máma s tátou taky byli trošku jako naštvaný, ale zároveň se jako i báli, aby sem to
nějak zvládal, přece jenom druhej stupeň, ale hlavně to přišlo v šestý, že pátá byla pořád více
méně první stupeň, ale ta šestá, teď začátek roku fakt je vidět, že je to něco jinýho.
V: Tak rovnou, jestli nechce něco říct Robert?
R2: Ne.
V: Ty pociťuješ změnu až teď v šesté třídě?
R1: Já pociťuju změnu až v tý šestý třídě, jediný, co jsem jako pocítil ze čtvrtý do pátý, je jiná
třída, jiný prostředí, jiná učitelka, jinak mi to přišlo úplně stejný.
V: Protože předměty byly stejný?
R1: Protože předměty ty byly stejný, přidala se nám vlastivěda a přírodověda. To bylo prostě
víceméně stejný, ale prostě v tý šestce už vidím, že prostě toho učení je víc, už ty učitelé s
námi jako jinak, ne jako jinak zacházej, ale už se prostě k nám chovaj trošku jinak, než...
V: No, to by mě zajímalo, jestli máte stejné učitele, jako jste měli v páté třídě, jako jestli s
nimi pokračujete, ale i tak když je to stejný učitel , pociťujete, že se k vám chovají jinak?
R1: Jo, vlastně jo.

V: V čem se k vám chovají jinak? Kdo má ten pocit, jestli tady někdo jiný kromě, třeba ty.
R2: Jsou přísnější.
V: V čem? Nebo jak? Nebo kdokoli... Cokoli co vás jako
R3: Mně přijde, že jakoby věcí je víc prostě. Celkově.
V: Víc toho po vás chtěj?
R3: Úkoly, testy, prostě jakoby všechno toho je víc, větší nátlak, mi přijde a prostě že jako, je
to takový náročnější. Je to prostě vidět, že to je prostě změna.
V: Takže to není tím učitelem, ale je to tím učivem?
R2: Jo.
V: Jestli to takhle cítím e všichni?
R1: Mně přijde, že jako vod jedničky do pětky to šlo postupně, vždycky vo jednom stupni to
učení , ale teďka jak jsme šli z pětky do šestky, tak to stouplo třeba vo dva stupně to učení. To
bylo těžší.
V: Tak děkuji, mám tady další otázku. Jestli je něco, na co jste se těšili? V té čtvrté třídě
předtím, než jste šli na tu pátou třídu?
R2: Já jsem se trošku těšil na jinýho učitele na tělocvik.
V: že to už bude lepší s nějakým...
R2: Že to už bude rychlejší tempo toho tělocviku.
V: Vy jste byli společně při tělocviku, jako dívky i chlapci?
R2: Jo.
V: A teď už jste sami?
R2: Jo, ale v pátý už jsme se rozdělili.
V: Takže to byla nejlepší, pozitivní změna, předpokládám. Podle vás. Co ty?
R1: No, já se celkem těšil, protože já tady Bruna znám od školky, jsme nejlepší kamarádi a
znali jsme hodně lidí tady na druhým stupni, tak jsme se těšili.
R3: To bylo taky, že vono, že prostě na druhým stupni znám já hodně lidí a na tom prvním
stupni, tam byl Hubert, takže prostě s nikým jiným jsem se bavit nemoh, že prostě tady je to
dobrý, že mám i tady hodně kamarády.
V: Takže vlastně jste se nakonec těšili. Výborně. Ten největší rozdíl, v čem jsem viděli, jestli
si můžeme znova připomenout? Oproti tomu prvnímu stupni?
R3: Víc učení.
V: Asi t střídání učitelů že jo, to asi pro vás bylo... Jiný prostředí, nebo jiné tohle prostředí
oproti prvnímu stupni? Myslím vybavením nebo přestávky jestli tady probíhají jinak?

R2: Je to tady takový víc starší, víc špinavější a všechno takový. Protože se tady vystřídá v tý
třídě víc lidí.
R1: Jakoby na prvním stupni v naší třídě tak byla vždycky jako interaktivní tabule, všechno
tam bylo srovnaný, protože tam nikdo nechodil a tady přijdem, židle rozházený a jakoby
tabule, ale já to jako nijak nevnímám. Jenom to je ten rozdíl.
V: Takže si myslíte, že i, a tady není interaktivní tabule?
R2: Tady už je to skoro všude ta interaktivní tabule.
R3: Nebo jakoby třeba na dějepis, tak jako většinou nejsou tak, jako na prvním stupni. Že
tomu jsem se jako trošku divil, že jsem myslel právě, že to bude naopak. Že tady to bude
trošku lepší, ale naopak, ale jako nijak mi to nevadí.
V: Jasně, výborně. Co byste tady ponechali, nebo když jste přišli v té pětce a vzpomněli jste si
na to, jaké to bylo na tom prvním stupni, co byste chtěli, aby zůstalo tady v té pětce stejného,
jako bylo na prvním stupni? Co vám nejvíce chybělo?
R2: Asi nic.
V: Nic vám nechybělo. Ono to tak trošku vyplývá už z toho, co jste jako, z té předešlé
odpovědi, jak tady Bruno vyprávěl, že třeba ta třída, že si ji tak neopečováváte a že to není tak
hezké, tak to nám asi postačilo z toho. Teďka když už jste teda na tom druhém stupni , jste
zkušení druhostupňoví žáci, protože jste tady druhý rok, je něco, co byste, na základě toho,
co znáte na tom druhém stupni, co byste naopak změnili na prvním stupni, co vám tam
chybělo na tom prvním stupni teďkon zpětně? Že třeba tady funguje něco, sokoli, já nevím,
vy sem chodíte, co by se vám líbilo, aby fungovalo i na tom prvním stupni?
R1: Já mám možná k tý minulý, jako opačně, že na tom druhým stupni, jak teďka jsme,tak že
mně trošku chybělo, my jsme na prvním stupni, tak jsme teďka nevím, jestli každý pátek,
nebo tak, tak jsme dostávali ovoce, to už mi chybělo.
V: A v páté třídě už ne?
R3: No, v pátý třídě právě ještě jo, to jsme dostali jako poprvý a teďka v šestý třídě už ne.
V: Ale takže víceméně na tom prvním stupni vám všechno vyhovovalo? Tam byste nechtěli
nic změnit? Střídat dřív učitele nebo třídy? Tam se vám líbilo, jak to bylo?
R1, 2, 3: Jo.
V: Výborně, mě by teda eště zajímalo, když jste se dozvěděli, že půjdete na ten druhý stupeň
po té čtvrté třídě, když vám to paní učitelka oznámila, jestli jste se vy nějakým způsobem
připravovali nebo jestli paní učitelka se na vás nějak připravovala? Jestli vám třeba říkala: No
počkejte příští rok, to už bude jiné. A co vám říkal, že bude jiné nebo jestli nějak k vám
změnila přístup a říkala vám, no to už příští rok budete muset umět, na to si budete muset
zvyknout. Tak cokoli...
R1: Tak učitelka na nás trošku přitvrdila jako v tom učení mi přišlo, aby nás jako...
V: V čem přitvrdila, jestli to můžeš nějak přiblížit, co to znamená?
R1: Že nám dala víc toho učení, víc úkolů a tak, abysme se trošku víc připravili na ten druhej
stupeň.

V: Že říkala, tady (druhý stupeň) jsou přísnější ty učitelé?
R1: Hm.
R2: Já mám třeba to, že momentální učitelka třídní, učitelka __________, tak za náma hodně
chodila na první stupeň, aby jako učitelka _______, co jsme měli na prvním stupni, podle mě
chtěla dosáhnout toho, abysme se měli na koho obrátit. Protože jako jsme se mohli obrátit na
ní na prvním stupni, tak abysme prostě nepřišli a hned ten první den byla učitelka nová a my
bysme nevěděli, kdo to je. Takže hodně za náma chodila a jak říkal David, trošku jako
přitvrdila víc toho učení, že nás jako chtěla trošku připravit.
V: Výborně. A vzpomenete si takhle, já vím, že už je to dlouho, jestli, kolikrát za váma byla
nebo odkdy za váma začala chodit. Jako jestli třeba v květnu, v červnu.
R3: Ve škole v přírodě.
V: S vámi jela na školu v přírodě?
R1, 2, 3: Přijela za náma.
V: Přijela se podívat, výborně. A do třídy?
R2: Vobčas jako, tak jako dvakrát, třikrát za náma přišla do třídy.
V: A to bylo už asi v červnu?
R2: Hm a na akce.
V: To je výborný. Jak byste, to už taky tak vyplynulo, vy tedy rozdíl v učivu vnímáte spíš
mezi pátou a šestou třídou než mezi čtvrtou pátou?
R1, 2,3: Hm.
V: Takže když bychom měli tak jakoby to nějak shrnout, takže větší rozdíl je pro vás mezi
pátou šestou, nebo mezi čtvrtou pátou třídou?
R2,3: Mezi pátou šestou.
V: Takže pro vás to učivo, ta změna toho učiva je větší než změna toho prostředí?
R1,2,3: Jo.
V: Kde jste byli spokojenější?
R2: Na druhým.
R1,3: No, na druhým taky.
V: Vám už tady nic jinýho nezbyde....
R3: Mám tady víc kamarádů, víc se mi líbí tady.
V: A kdybyste třeba měli tu možnost si vybrat, chtěli byste jít na druhý stupeň až po páté třídě
radši, nebo jste rády, že jste to absolvovali teďkon?
R2: Já jsem jako rád, že jsem to měl takhle, já nevím proč, ale nedovedu si představit, že by
sem šel jakoby až teď, tak mi to přijde takový, že ten nátlak by byl ještě větší.

V: Mnohem větší změna.
R2: No větší, už teď to bylo velký, ale kdyby sem šel z pátý na šestou, tak jako nevím, jak by
sem to zvládal.
V: Takže vnímáš tu výhodu v tom, že než nastoupil ten, to náročnější učivo, že jste si aspoň
zvykli na to prostředí.
V: Ty jsi něco chtěl říct, Davide, já jsem to omylem řekla za tebe...
V: Je ještě něco, co byste mi mohli nebo chtěli říct? Souvisejícího s tím přechodem?
R: Asi ne.
V: Mě by ještě zajímalo, jestli máte nějaké kamarády z jiných škol a jestli jste se s nimi někdy
bavili _________________. Jestli máte nějaké kamarády odněkad, já nevím, třeba z nějakého
sportu nebo odkudkoli, kteří jsou stejně staří jako vy, ale šli na druhý stupeň po té páté třídě?
Máte někoho takového, nebavili jste se nikdy s někým, že jste si říkali, hele já už jdu na druhý
stupeň po páté třídě?
R1,2,3: Ne.
V: Tak jo, tak výborně. Já myslím, že to bude všechno, že vám mockrát poděkuju za
rozhovor.

Ředitel školy
V: Nejprve bych se vás ráda zeptala, co vás vedlo ke změně klasického modelu přestupu na
druhý stupeň? Že u vás žáci přestupují už po čtvrté třídě?
R: Šlo vlastně o prostorové a organizační důvody. S větším počtem paralelních tříd na prvním
stupni jsme museli řešit problém s nedostatkem učitelů na prvním stupni a s nedostatkem tříd
na prvním stupni. Na druhým stupni zase jsem měl nadbytek učitelů, takže šlo o personálně
prostorové důvody. Nešlo o žádný cílený rozhodnutí, že bysme chtěli mít na druhým stupni
mladší žáky.
V: A jak dlouho už u vás uplatňujete tenhle způsob přechodu na druhý stupeň?
R: Bude to tak pět, šest let. Není to ovšem každý rok, záleží na aktuálních podmínkách. Letos
jsme to udělali v jedné třídě a příští rok určitě alespoň jedna ze tří tříd půjde na druhý stupeň
v pětce.
V: A co všechno jste musel přizpůsobit tomuto novému modelu? Mám na mysli nějakou
administrativu nebo něco takového...
R: Došlo k vydání pokynu, kde jsem formuloval, jak mají postupovat učitelé, hlavně teda
třídní učitelů žáků čtvrtých ročníků a jejich budoucí třídní učitelé během přípravy na přechod.
Jde o to, že se snažíme ty žáky dopředu připravit, seznámit je s jejich budoucím třídním
učitelem, který za nima jede třeba na školu v přírodě nebo společně se zúčastní na nějakých
projektových dnech a tak podobně.
V: Mě by zajímalo, jakým způsobem vybíráte třídní učitele do pátých ročníků na druhém
stupni? Jestli nějak zohledňujete to, že jsou ty žáci mladší než ostatní na druhém stupni.
R: No, nemůžu tam dát každýho. Někdo může mít problém snížit se věku dětí. Prostě se
zeptám a on si sám řekne, jestli to zvládne. Záleží jako na typologii každého kantora. Snažím
se tam ale dávat češtináře a matikáře, aby byli v co největším kontaktu s těma dětma, aby tam
byli aspoň jednu hodinu denně a mohli tak řešit případné problémy a žáci se na ně mohli
obracet. Ne vždycky se to ale podaří, zase jsou v tom personální možnosti, nemám tolik
češtinářů a matikářů...
V: A jak upravujete i nějak rozvrh pro tyhle páťáky? Jako jestli tam nějak zohledňujete to, že
jsou mladší...

R: Určitě, vždycky se snažíme, aby se moc nestěhovali, až na ty předměty, kde je nutná
odborná učebna, jako jsou cizí jazyky a informatika. A jak už jsem říkal, snažím se taky, aby
se jim střídalo co nejmíň učitelů a každý den měli třídního.
V: Ještě by mě taky zajímalo, jak se na tu změnu tváří žáci, učitelé, jak třeba reagují rodiče,
když jim řeknete, že půjdou jejich děti na druhý ročník už v páté třídě?
R: Tak žáci to snášejí určitě dobře, rychle si zvyknou. Pokud jde o ty učitele, tak jak jsem
říkal, je třeba tam dávat učitele, který si sami řeknou. největší problém jsou asi rodiče. Ty
musí na přechod připravit třídní učitelka ve čtvrtém ročníku a musí jim to podat tak, aby v
tom viděli ty výhody. Samozřejmě že rodiče opouštějí paní učitelku a první stupeň s těžkým
srdcem, hlavně mají strach, abysme na jejich děti nebyli moc zlí. To víte, že byly i petice, kde
si rodiče třeba stěžovali na to, že jejich děti nemají dost času na svačinu, když se stěhujou.
Tak ty první dva týdny po začátku školního roku se na nás asi nejvíc obracej a mají nejvíc
problémů, ale pak to utichne. Jak jsem říkal, je hlavně na tý třídní učitelce na prvním stupni,
jak to rodičům správně vysvětlí...
V: Jsou podle vás nějaké výhody, nebo nevýhody, které přináší tento nový model? V čem si
myslíte, že je to lepší, nebo horší?
R: No, já si myslím, že ty učitelé z druhýho stupně dokážou dát víc žákům v páté třídě.
Myslím hlavně co do odbornosti, přísnosti a hloubky učiva. Prostě ty žáci mají už odbornější
přístup. Jinak se snažíme ty učitele z druhého stupně dávat všem pátým ročníků. Angličtinu a
informatiku tam učí druhostupňoví učitelé a většinou i tělesnou výchovu, kde se od pětky už
dělí tělocviky na holky a kluky.
V: A myslíte si, že ty žáci, co jsou v páté třídě na druhém stupni, jsou líp připravení na
přijímací zkoušky na víceleté gymnázium? Jakože jsou líp připravení?
R: To si nemyslím, ale určitě mají výhodu potom, co přejdou na to gymnázium, se tam pak
snadněji adaptujou, protože už jsou zvyklí na podobný styl výuky. Ale že by měli větší šance
se tam dostat, to si nemyslím, na tu pomoc ke zkouškám tady otevíráme kroužek přípravy na
přijímačky a to je spíš větší pomoc.
V: Taky by mě zajímalo, jestli hodláte v tomto trendu pokračovat?
R: No dlouhodobě ne, spíš to vnímám jako reakci na nastalou situaci.

V: Tak si položme hypotetickou otázku: Kdybyste si mohl vybrat jeden z modelů přechodu,
který byste si vybral a proč?
R: To je těžká otázka. Pokud bych měl vhodné typy učitelů na druhým stupni, tak určitě ano,
to vnímám jako přínos pro žáky. Jinak ne. Možný postup je spíše určitá kombinace, například
jak to jde u nás za normálních okolností. Na angličtinu již dáváme druhostupňové učitele, to
samé je informatika, občas taky tělocvik, výtvarný výchova, pracovní činnosti, někdy i
přírodověda. Děti si tak zvyknou na střídání učitelů a jiné styly práce, to jim pak usnadní
přestup do šesté třídy.
V: Mockrát vám děkuji za rozhovor...
R: Já děkuji...

Ema 1. stupeň
Aprobace: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Délka praxe: 30 let
V: Mě by zajímalo, jakým způsobem připravujete ve čtvrté třídě žáky na ten přechod na
druhý stupeň.
R: Hm….
V: Jestli nějak upravujete výuku nebo cokoliv…
R: Jo…já jsem to vlastně zjistila, nebo že ty děti budu předávat nebo jako vždycky jsem je
předávala až v páté třídě. Letos vlastně po dlouhý době poprvé zase…dozvěděla jsem se to až
někdy po…po pololetí, že budu předávat děti do pětky jako na druhý stupeň. Takže jsem nijak
zvlášť, že jo ze začátku normálně jako práce a ten druhej…já jsem měla pocit, že do nich
vlastně teď musím nacpat co nejvíc informací, protože jsem chtěla, aby jakoby v páté
třídě….protože já jsem vždycky v tý pátý třídě došla na konec a předala jsem jakoby s čistým
štítem ty děti do tý šestky. Jenomže….teď jsem prostě měla pocit neukončený práce.
No…takže mi to strašně vadilo, že musím teďkon ty děti předat, že jako by jsem neukončila
to všechno, nepředala jim to všechno, no co jsem měla, to jsem měla pocit, že jim toho musím
teďkon co nejvíc dát. Spíš jsem se teda zaměřila potom na češtinu a na matiku a hodně teda na
češtinu, aby teda měly ty znalosti, co se týká toho pravopisu a snažila jsem se, aby si
uvědomily, že tam už budou mít na každýho, na každý předmět jinýho toho učitele a…aby si
zvykly na trošku rozdílný práce…takže jsem jakoby, dalo by se říct, jako přitvrdila. Hodně
jsem dbala na to, aby byly samostatný, protože měly ode mě jak ( ….) opatrovával tak hodně
třeba, když si říkáme, hodně třeba čteme si cvičení a zadání toho cvičení, tak člověk má
tendenci jim říkat, co vlastně jako s tím mají dělat, a todle jsem prostě řekla ne, tam se jich
ptát nikdo nebude, tam prostě přečti si zadání a ( …) Takže to jsem se hodně snažila, aby se
osamostatnily, aby se dokázaly jakoby samy v tom orientovat. Aby už nepotřebovaly toho
učitele. Takže asi tak.
V: Třeba i v známkování?
R: Já mám známkování, já nejsem příznivcem špatných známek, takže já když vím, že když
třeba má špatnej diktát, tak nedávám, že bych byla prostě, že bych řekla, teď máš pětku a zase
další pětku a ty jsi hroznej a tak. Já se spíš snažím s těma chybama pracovat, pracovat s těma

dětma a snažím se, aby se toho příště už vyvarovaly, takže pětky třeba nedávám a….jenom se
podepíšu, nebo napíšu třeba, že to nezvládnul a snažím se, aby si to třeba procvičil,
vysvětlujeme si to znova. Snažím se, aby se prostě ty známky špatný nedostávaly, protože si
myslím, že je to demotivuje k práci, ale zase vím, že na druhým stupni už se jich nikdo neptá.
Tam prostě ty pětky nebo prostě ty špatný známky jsou, takže jsem se snažila rozlišovat třeba
diktát, jsem říkala: Připravíte si diktát, věděly kterej mají, a tam jsem byla přísná. Když to byl
diktát, o kterým prostě nevěděly, prostě věděly jenom, že budou psát diktát, tak tam jsem se
snažila být jakoby benevolentní v tom známkování, takže nevím, jestli jsem je až tak
připravila.
V: Takže vy, kdybyste si mohla vybrat, který model vám vyhovuje víc, tak byste raději to
vedení až do páté třídy?
R: Jo…určitě…určitě, protože tam prostě je nastavený nějaký plán práce až do tý pětky a tam
vlastně s nima máte dojít a to je máte naučit. A já prostě chci děti naučit, aby uměly pracovat
samostatně, aby uměly pracovat ve skupinách. Aby uměly kolektiv jako žít a myslím, že ty
čtvrťáci jsou jakoby malý a ty páťáci, se teprve začíná rozvíjet a začíná se ten kolektiv jakoby
utvářet opravdu. A já to i teďko vidím, že ty páťáci teď za mnou chodí…a s nima mám nějaký
doučování a takový…a vidím, že jsou prostě, jak vyspívají, že jo…že to je ten čas, kdy bych
je měla opustit. Prostě jsou na to ještě malý. Ale zase je to asi zvyk no…pardon.
V: Já se omlouvám, jenom jsem se právě chtěla zeptat, myslíte si, že ještě nejsou zralý v té
čtvrté třídě na ten přechod?
R: Já si myslím, že ne no…ale zase říkám…záleží na tom, jaký jsou to děti, jaká je to
třída…protože já jsem měla teda mimořádný děti, který byly prostě úžasnej kolektiv. Byly
tam hrozně šikovný a byly k sobě hrozně ohleduplný a myslím si, že oni jakoby asi teďkon,
když to vidím…porovnávám to třeba, s co za mnou chodí i třeba rodiče jejich…nebo co za
mnou chodí učitelé z toho druhého stupně, jak se krásně adaptovaly, jak to zvládly. Jak prostě
rodiče říkají, oni jsou na ně nějaký hodný ty učitelé, ale ono to tak není. Oni prostě zvládly ten
přechod, takže myslím si, že to bylo jako hodně…oni sice říkají, že jako učitel, že na to má
vliv…asi taky ale…myslím si, že oni na to mají hodně vliv, protože jsou takový ty děti, jaký
jsou. Ne každý dítě to zvládne ten přechod.
V: Jak jste teď zmínila ty rodiče, jak jste připravovala rodiče na to, že děti půjdou na druhý
stupeň?

R: No…bylo to hrozně těžký, rodiče to špatně nesli. Oni se to i dozvěděli vlastně, možná že
kdyby s tím počítali od začátku, takže už by jim to tak nepřišlo, ale protože se to dozvěděli
vlastně dost pozdě, tak jim to hodně vadilo. Mysleli si, že je konec světa, ale já jsem se jim
teda snažila vysvětlit a myslím si, že to tak i bylo, že ty děti budou mít vlastně výhodu.
Snažila jsem se v tom najít tu výhodu. I těm dětem jsem to tak říkala, protože jsem nechtěla,
aby z toho nebyly nějaký smutný nebo něco. Tak jsem říkala, budeme mít výhodu oproti
ostatním, kteří přijdou až v tý pětce na ten druhý stupeň, protože vy vlastně jdete s těma
předmětama, co je na prvním stupni a učíte se ten princip učení na tom druhým stupni už
v pětce. Ty, co půjdou až v tý pětce, tak musí si zvyknout na nový předměty, jako jsou prostě
přírodopis, já nevím co všechno mají, fyziku a takovýhle věci, a zároveň se musejí smířit
s tím, že na každý předmět mají jinýho člověka. Takže jsem říkala, vy v tom budete mít
výhodu a oni to tak berou. Oni teď za mnou chodí a říkají: Paní učitelko, měla jste pravdu,
fakt jako, my teď máme výhodu, my si teďko zvykneme na ty učitele a až to bude potom v tý
šestce a budeme mít jiný předměty, tak na to vlastně budeme připravený i s těma učitelema.
V: Když jste si s těmi dětmi takhle o tom povídali, z čeho myslíte, že měly největší obavy?
R: Já si myslím, že oni právě, jak jsou malí, tak je to spíš takový ten zvyk. Takovýto oni jsou
na tu učitelky zvyklí od první třídy, jsou prostě na ní upnutý. Takže myslím tím, že jsou
jakoby ještě nevyzrálí, tak si myslejí, že to je prostě člověk, kterýho musejí mít a nejlépe až
do devítky, což taky není pravda…takže byla to spíš taková ta nejistota, co bude.
V: Hm…
R: Tak oni přece jenom mají svoje kamarády na druhým stupni, mají nebo mají sourozence,
no tak hold vědí od nich, že jo, že na tom druhým stupni: počkej, až budeš tam, počkej, jak to
tam bude vypadat. Takže takovej jako strašák tak to možná byl.
V: Teďkon když byste měla v rámci své praxe dlouhodobé nějak porovnat dřívějšího
čtvrťáka, jestli tam došlo k nějakému vývoji, jestli se nějak změnili?
R: Určitě…určitě hodně, dřív byly ty děti takový dětštější…
V: Hmmm….
R: Dneska jsou vyspělejší, myslím si, že to je i tím, že oni mají prostě přehled i z těch mobilů,
z počítačů. Tady kolikrát přijdou i tyhlety malý a už se s tím člověk potýká s tím počítačem a:
Je, já vám s tím pomůžu nebo já to dělám takhle nebo takhle jo. Tak to si myslím, že hodně a

jak říkám, ty děti byly takový jakoby mazlivější oni ty pohádky chtěly vyprávět nebo tak,
dneska to není. Dneska je to prostě, že sice pohádky, ale oni na ně nejsou jakoby připravený,
se s nima ty rodiče nepovídají. Většinou je znají z televize že jo…takový to čtení, že by si
s nima rodiče vyprávěli, to jako málokdy…to v málokterých rodinách a jsou takový jako
otrlejší. Prostě je to hrozně znát, že jsou prostě jiný. To byli takový pořád okolo vás ty
prvňáčkové…teď jsou prostě samostatný a i ta práce s nima je úplně jiná. Můžete jim dát
samostatně pracovat, jsou …můžu s nima prostě dělat jako věci…úplně jiný. To bylo jako že
se s nima člověk hrál hodinu, něco s nima dělal, něco psal a pak si musel pohrát nebo tak.
Dneska ne…dneska to prostě jde nějak jako, že jsou ty děti odkázaný samy na sebe trošku
doma, tak si myslím, že jsou zvyklý i tak jako bejt. Nevím, tak dneska, když se podíváte, tak
oni prostě jsou v klidu, oni si prostě čtou, zabaví se. To kdybych to dělala kdysi
s prvňáčkama, to by nešlo. To bych: To si přečtěte a namalujte si k tomu něco… To by
nevydrželi tak dlouho.
V: Hm…
R: Ale zase záleží na tom jako, jaká třída se sejde.
V: Ještě bych se vrátila k tomu…k těm čtvrťákům…seznamovali se i nějak se svojí budoucí
třídní učitelkou?
R: Byla třídní schůzka na to speciální svolaná. Přišla tam jejich třídní paní učitelka budoucí,
přišla tam i paní učitelka na matiku, na přírodopis nebo na přírodovědu…nebo ta na angličtinu
nebo na jazyk, takový ty, jo, na matiku, na angličtinu, na přírodopis a takže jakoby se
představila a my jsme, jsme potom na konci roku udělali jako na závěr s těma čtvrťákama
spaní ve škole a paní učitelka, která je teďko má na tu matiku, tak měla předtím deváťáky,
shodou okolností moje bývalý děti, takže udělali pro ně program. Takže vlastně ona tahleta
paní učitelka se s těma dětma seznámila a takže jakoby taková ta….takovej ten vztah ..to
seznamování tam trošku vzniklo, bylo. A ta paní učitelka třídní, ta přišla, jsme se domluvili, a
přišla potom na konci roku taky na hodinu. A celou hodinu vlastně (…) povídala,
seznamovala se s nima. Oni na ní měli otázky, ona se zase ptala jich.
V: A ještě bych se vrátila jednou k těm rodičům, k čemu měli největší námitky ty rodiče. Co
konkrétně jim vadilo?
R: Myslím si, že jsme si hrozně padli do oka s rodičema a oni prostě nemohli přenést přes
srdce, že bych je jakoby je měla opustila. Mysleli si, že prostě jinej člověk je nenaučí nic nebo

já nevim. Měli prostě takovou představu, takže možná to spíš byla ta sympatie mezi náma, že
nechtěli prostě se smířit, že by ty děti najednou odešly. Taky mysleli si, že jsou taky jakoby
malý, že mají nárok ještě bejt tady na tom prvním stupni.
V: Tak já si myslím, že jsme si už řekly všechno, já vám mockrát děkuji…

Erika 1. stupeň
Aprobace: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Délka praxe: 22 let
V:Mě by zajímalo, jakým způsobem připravujete žáky čtvrté třídy na přechod na druhý
stupeň?
R: No, já se vlastně snažím děti připravovat na ten přechod vlastně už od první třídy, takže
děláme od začátku v podstatě věci, jako představujeme knížky, které ty děti přečtou. Máme
zaveden čtenářský deník, takže ty děti už úplně od první třídy se snažím vést k takové té
samostatnosti, prezentace samy sebe, aby potom až začnou útočit hormony na ně, tak aby
z toho nebyly vystresovaní, že stojí před celou třídou puberťáků, kteří se jim chechtají, když
se náhodou zaškobrtnou a něco neumí. V té čtvrté třídě vlastně není moc velká změna, jenom
vlastně se to týká změny toho učiva, takže učivo je náročnější, děti už mnoho věcí umí, takže
se mnohem lépe prezentují a vlastně setrváváme u toho a vlastně pokračujeme v té práci,
kterou jsme začali v té první třídě. Samozřejmě představování knížky v první třídě a ve čtvrté
třídě má jisté rozdíly mezi sebou, ale ty děti se s tím poměrně hezky poperou. Takže, že bych
ty děti nějak extra změnila, tu práci nebo přístup k nim, to prostě ne. Vlastně jedu jako pořád
stejně.
V: Hm, hm… ale nějakým způsobem je připravujete, nebo jim říkáte, jak to bude probíhat na
druhém stupni?
R: Hmm..tak taková asi největší změna které, která ty děti čeká, je střídání učitelů. No a to už
vlastně u nás nastává ve třetí třídě, kdy vlastně děti mají vyšší počet hodin ve škole, než my
učitelé, takže už tam dochází ke střídání. To si myslím, že je taková možná jakoby největší
zátěž pro to dítě, vlastně naladit se na každého toho kantora, který je trošku jiný a každý má
trošku jiné požadavky. Takže tohle jakoby sám život těm dětem vlastně přinese. Co možná se
snažím být trošku přísnější a známkovat trošku přísněji, protože někdy možná se tam s nima
na tom prvním stupni jako víc crcáme, nebo já nevím. Pak nám možná trošku … zazlívají, že
za 3 chyby dáme ještě 2- a oni by už by dali 4 nebo je to tam prostě to hodnocení takové
jakoby přísnější. Takže se snažíme přitvrdit opravdu, které třeba už ty děti měly mít třeba
zažité, tak opravdu trošku třeba tou známkou jako…podpoříme, aby se na to víc soustředily.
V: Hmm…seznamujete nějak třeba s budoucími učiteli, myslím s budoucí třídní třeba?

R: Určitě. Jako ve chvíli, kdy vlastně jakoby pan ředitel má jasno v hlavě, kdo v té třídě bude
učit, tak se tedy učitelé češtiny a matematiky vlastně chodí dívat, nebo naše taková vize by
byla, aby tam chodili ideálně každý týden, což je prostě nemožné, při nemocnosti a tak, když
ty lidi, když mají volno, mají tam okýnko v tom svém rozvrhu, tak často suplují. Ale když
prostě nesuplují, tak se chodí dívat do těch..do té třídy, aby viděli, jak vlastně na prvním
stupni ty děti vedeme , jaký je ten styl práce, aby na to vlastně mohli navázat a postupně se to
teda přeorganizovat na svojí …ehm…na tu náturu. A…. samozřejmě seznamujeme děti i
s třídním učitelem, ten se potom zúčastní v závěru toho školního roku různých akcí nebo třeba
i do školy v přírodě.

Za mnou přijela paní učitelka _________, nevím, jestli jste s ní

mluvila….takže 6C, to vlastně byla třída, kterou jsem předávala paní učitelce ____________,
takže byla s náma na výletech…do školy v přírodě za náma dorazila. A opravdu se s těmi
dětmi seznamuje sama, já jí jakoby upozorňuju třeba na děti, které nějakým způsobem reagují
neadekvátně v různých vyhrocených situacích, aby tomu mohla třeba předejít. Aby opravdu ta
zkušenost její netrvala tak dlouho, protože my jsme s těmi dětmi 22h týdně, což je pro nás
strašná výhoda. Ona jako třídní je s nima na (...) a pak třeba tam má …hudebku nebo
angličtinu se spojenou třídou, takže ona jako tu třídu..jako celou vidí třeba dvě, tři hodiny
týdně, což je oproti nám strašně málo. A kdyby si na to všechno měli přicházet, tak to bude
trvat déle a budou se třeba nějaké konflikty zbytečně hrotit.
V: Pak by mě zajímalo, jak na to připravujete rodiče, protože to není úplně standardní ten
přechod po té čtvrté třídě, tak jestli je třeba na třídních schůzkách na to nějak upozorňujete a
jaké jsou hlavně reakce od těch rodičů?
R: Hmm… teď jsme zrovna měli minulý týden třídní schůzku ve 4. B, kde jsme teda
oznamovali, že paní učitelku jim sebereme a půjde znova do první třídy a její děti teda ten
přestup na druhý stupeň zahájí o rok dřív, než je obvyklé. Já si myslím, že důležité je, že je
s tím ztotožněn ten učitel, protože jestliže ta paní učitelka třídní to panu řediteli odkýve a je
s tím srozuměná, tak pak to těm rodičům vysvětlí tak, že nikdo nesepisuje žádné petice,
protože většinou jsou samozřejmě všichni smutní. Já bych řekla, že ty děti se s tím poperou
nejlíp, ty jsou prostě flexibilní. My rodiče jsme takový okrouhlý, kord když to máme
naplánované, že od první do páté bude mít tudle a tudle, a pak se to najednou změní. Nicméně
teď vlastně nenastalo žádný boom, aby rodiče bušili na dveře ředitelny a nadávali panu
řediteli nebo po nás házeli rajčata. Takže více méně se s tím tak jako…prostě to přijmou, je to
tak…hmm.

V: Dobře….teda….
R: A seznámíme je teda na třídní schůzce…
V: Teďkon kdybyste mohla během své praxe porovnat…ty žáky před 20 lety a dneska…jestli
tam došlo k nějakému vývoji a jestli tím pádem si myslíte, že ty děti jsou dříve zralejší a
schopnější toho přechodu?
R:…Hm…já si myslím, že ve vývoji došlo hlavně v řadách rodičů. Děti jsou furt fajn, čím dál
protivnější jsou ty dospělí. Já si prostě nemůžu pomoct a my čím víc se tady krájíme na 100
malých učitelek a se snažíme se těm dětem opravdu tu školu zpestřit, tak tím ty rodiče mají
pocit, že nám do všeho můžou krafat a nejhorší je, když to dítě není tak úspěšné, jak si rodiče
představují. Tam se setkávám a myslím si, že nejenom já, že by to potvrdili všechny
kolegyně. Když je dobré dítě, je výborná učitelka. Když to dítě má problém, tak je to díky
učitelce. A v tomhle tom si myslím, že ty děti mají v dnešní době opravdu velký hendikep,
protože rodiče na ně nemají čas a takové ty věci, které dříve byly pro ty děti přirozené, když
jsem začínala před těma 22 lety, tak ty děti trávily volný čas vesměs venku a hodně s rodiči a
hodně si s nimi povídaly. Dneska je ta doba hodně uspěchaná, rodiče na ně čas nemají.
Technika jako tablety, telefony, interaktivní tabule..já pro tohle všechno jsem, mám to
všechno ráda, ale mám pocit, jak se tak říká, všeho moc škodí, a…děti nemají rozvinutou
slovní zásobu, neumí se vyjadřovat, jsou strašně nemotorní a neohrabaní, protože samozřejmě
to jejich tělíčko většinu času sedí a nebo neosvalené tělo v první třídě zatížíme sezením a
psaním, což vlastně ten hendikep toho dítěte ještě umocní. No a pak když je to tělo, je
v nepohodě, tak nemůže být v pohodě ani hlava, a když je to ještě podpořené z domova, když
si tady děti vyzvednou rodiče v pět hodin z družiny a přijdou domů kolem půl šesté, šesté a to
dítě potřebuje intenzivní přípravu do školy, protože nemá vyvinuté zrakové, sluchové
vnímání, prostorovou orientaci a na tom se v té škole staví. A to dítě vlastně není schopné už
v těch šest hodin přijímat a ten rodič…ono to bolí, ono to nejde…a když nám něco nejde, tak
se nám do toho nechce, jak nám dospělým, tak těm dětem. Tak tam bych řekla, že se ta doba
strašně změnila….u té mé první třídy si nepamatuju, že by rodiče dávali za vinu mě, že má
dítě trojku z matematiky. Prostě tohle neumí, tak pojď, budeme to trénovat…(…) tak on je
úplně blbej, ono mu to nejde…no tak bude mít prostě trojku z matematiky…Dneska? Dneska
za to můžu já a může za to fůra dalších věcí, ale rozhodně si ty rodiče ani na píď nepřipustí, že
by snad také jako mohli nějakým způsobem ovlivnit oni. Sedí u počítače, píší nám dlouhé
meily a rozčilují se, že jim na to neodpovídáme. A když je pozvem do školy, tak nám napíšou:

na to my nemáme čas přijít, proč mi nemůžete odpovědět. Takže my když máme třicet dětí ve
třídě a kdyby s polovinou rodičů jsme měli komunikovat meilem, tak vlastně jenom budeme
sedět a vypisovat odpovědi na jejich otázky. Emailová komunikace je výborná na takové ty
organizační věci, jedeme do divadla, odjezd v 7:30. Jedeme do školy v přírodě, přineste
peníze. Pošleme jim seznam pomůcek, já myslím, že v tomhle tom je ta technika hrozně
nakloněná, ale na druhou stranu jakoby dá se hrozně snadno zneužít.
V: Kdybych se vrátila znovu k tomu věku čtvrté, páté třídy, myslíte si, že ty děti už po té
čtvrté třídě jsou schopni přestoupit na ten druhý stupeň?
R: Já si myslím, že je to vlastně úplně jedno. Ona ta puberta už tam klepe na dveře, to už
prostě tak je a já myslím, že ten přechod je pro ně těžký hlavně z důvodu toho, že my je tady
držíme v takovém malém rybníčku. Oni ví, že po každé přestávce přijde ta jejich paní
učitelka. A když se něco schumelí, tak se to vyřeší bez ohledu na to, jestli je vlastivěda,
čeština nebo tělocvik. Ale na tom druhém stupni, když se něco schumelí, tak přijde učitel na
zeměpis a učí se zeměpis a až třeba za týden přijde ta jejich třídní učitelka, s kterou se to řeší.
Oni mají najednou pocit strašné volnosti a je to asi jako se psem, který je uvázaný u boudy.
Když ho jednou pustíte, tak určitě uteče. A oni …a teď si myslím, že je úplně jedno, jestli ve
čtvrté nebo v páté, oni potom přestupu mají pocit, že se ocitli v oceánu, a užívají si tu volnost
a jsou jak neřízené střely a opravdu ten rok po přestupu na druhý stupeň jsou to prostě
divočáci a potřebují krotit. Tam by bylo úplně ideální, kdyby šlo, aby ten třídní tam toho času
trávil mnohem víc, ale to prostě zase technicky zase řešitelné není, protože je potřeba dodržet
aprobovanost, protože když paní učitelka třídní je angličtinářka, tak tam prostě nemůže učit
tělocviky, zeměpisy, vlastivědy a tydlety…tydle předměty no
V: Hmm…
R: takže já myslím, že je to ve finále jedno, nám prvostupňovým to vadí, protože jako by jsme
něco zaseli, ono to vyrostlo a teď už je to těsně před žněmi a my ty žně necháme jako na ten
druhý stupeň. Ale oni si je ani neužijou, protože oni úplně neví, co ty děti všechno umí. Třeba
ty ( ..) co jsem přijdou, jako není úplně možné postřehnout všechno, takže nám to potom ta
pátá třída, si myslím, chybí v takovém tom, že opravdu ty děti nám dorostou, dozrají do těch
zlatých klasů a my prostě už je neutrhnem.
V: Hmm…
R: Takže to tak…myslím si, že je to ve finále pro to dítě skoro i jedno no.

V: Tak jo…to by bylo asi tak všechno. Já vám mockrát děkuju, bylo to vyčerpávající….

Ivana 1. stupeň
Aprobace: Učitelství pro 1. stupeň
Délka praxe: 17 let
V: Mě by zajímalo, jakým způsobem připravujete žáky na přechod na druhý stupeň v té 4.
třídě. Jestli nějakým způsobem upravujete přístup, výuku cokoliv.
R: Tak já jako jsem vlastně začínala, tak já jsem zatím vedla ty děti dvakrát do tý čtvrtý třídy,
jinak jsem docela často učila ty mladší a za mě se přecházelo na ten druhej stupeň v tý čtvrtý
třídě tak (…) akorát nějakým způsobem se snažili toho třídního učitele začlenit..toho třídního
učitele, který je potom následoval v tý pětce, začleňovat ho do tý výuky, aby se s těmi dětmi
seznamoval. Jinak co se týče jako hodnocení, tak to jsem nikdy jako nějakým způsobem
neupravovala, hodnotila jsem stále stejně, a….a co jste ještě říkala? Na co jste se ptala?
V: Jako jaký přístup k výuce, nároky na žáky?
R: No tak jako myslím si, že jsme třeba víc pracovali v projektech, v projektových vyučování,
protože si myslíme, že na druhým stupni to jakoby taky funguje. Takže připravovali jsme je
hlavně na to, aby dokázali samostatně mluvit, aby dokázali prezentovat ty práce a to si
myslím, že se dělá úplně normálně, tam to není asi o tom, jako jestli přecházejí ve čtyřce nebo
v pětce. Takže jako já…já jako jsem nespatřovala v tom jako nějak velkej problém…
V: Jak jste na to připravovala rodiče? Nebo jaký ohlas to mělo u rodičů?
R: No tak…..tedkon vlastně naposledy, když jsme je pouštěli v tý čtvrtý třídě, tak rodiče jsme
na to připravili někdy na jaře, když jsme jim to oznámili, teda já sama jsem jim to oznámila
na třídní schůzce. Byli z toho smutní, jako nějakým způsobem se nikdo nebyl, že by chodil
někam do ředitelny a tam nějakým způsobem se proti tomu jakoby ohrazoval, ale byli smutný,
ale všichni to dostali vysvětleno, že to pro ty děti je vlastně to nejlepší, a oni to takhle vlastně
přijali. Ale jako musím říct, že pak třeba v tý pátý třídě se mi ty rodiče ještě ozývali, že to
nebylo úplně ideální řešení, že ty děti to nedávají, no. Hlavně teda jako že nebyli třeba úplně
nějak spokojený s tím učitelem, že vlastně více méně, že jo, každej to děláme jinak a ještě
jako nebyli schopný přijmout to, že to teda každej děláme jinak a že to v tý výuce probíhá
jiným způsobem než v tý čtvrtý třídě, kdy jsme si je vedli od tý jedničky do tý čtyřky.

V: Takže vy si myslíte, nebo co vy si myslíte, jsou ti žáci připravení na ten přechod po té
čtvrté třídě nebo ještě ne?
R: No, ono se to vždycky jako dostávali vysvětleno, že vlastně je to ten pozvolnej přechod, že
jo, že je to taková ta……Takhle u nás se to vždycky dělalo proto, že pan ředitel neměl, kdo by
šel do první třídy. Tady to nebylo daný, jako že něco zkoušíme nebo že to, tady to bylo proto,
že nás potřeboval stáhnout zase do tý jedničky. Takže jako….já…si myslím připravení…jako
bralo se to jako přechod no, akorát že na druhým stupni se k nim stavěli už jako na druhým
stupni že jo. Už to nebylo, jako že by to bylo nějak pozvolně…prostě rovnou na ně najeli jako
na druhým stupni. Jako že to pro ty děti asi muselo být šok.
V: Kdybyste mohla třeba nějak porovnat za tu dobu vaší praxe, jestli se ty děti nějak vyvíjejí,
jestli jsou, já nevím, třeba rychlejší nebo pomalejší ve vývoji, tudíž by mohli být dřív nebo
později připraveni na to přecházení na druhý stupeň.
R: Já si myslím, že teď je taková doba, že ty děti už dneska jsou určitě vzrůstem o hodně
větší, jsou myšlením někde jinde. Že to tak všechno, jak to jde hrozně rychle, tak já si myslím,
že ty děti tam patřej na ten druhý stupeň. Vždyť vždycky to tak bylo, že jo, že na ten druhej…
pardon. Já si osobně myslím, že tam patří, že ty páťáci už prostě jsou schopný jakoby
fungovat na tom druhým stupni…že jo.. střídání učitelů, myslím si, že jo no. Vy sama říkáte,
že ty děti to třeba jako vnímají úplně jinak….
V: A z čeho myslíte, že měli největší obavy, jestli se vám nějak svěřovali nebo jestli jste si o
tom povídali?
R: Určitě… určitě, oni pak za mnou třeba chodili že jo, to je taková ta chvilka, kdy ty děti za
váma ještě chodí, protože vás vnímají jako takovou mámu, že jo…prostě člověka, se kterým
si můžou povídat. Myslím si, že tam asi chybělo takový to tmelení toho kolektivu, taková ta
soudržnost jo, že to se tam asi vytrácí asi ze všeho nejvíc. Oni byli zvyklí vlastně, že člověk
s nima pořád řešil nějaký problémy, že se pořád snažil, jak se říká táhnout tím správným
směrem, aby z nich byli dobrý lidi, aby byli hlavně schopný spolu komunikovat, pracovat,
spolupracovat, snášet se..jeden druhýho. A tam si myslím prostě, že najednou na to není ten
čas a bohužel prostě tohle to těm dětem asi chybělo no.
V: Hm…
R: A myslím si, že na ně začaly být kladený asi vlastně větší nároky no…to stoprocentně.

V: Hm…vy mi to tak všechno hezky říkate...
R: Já myslím, že nevim…že tak jako skáču z jednoho na druhý…
V: Asi máme všechno…hm…kdyby vy jste si mohla vybrat, radši byste zůstala až do páté
třídy nebo vám to takhle vyhovuje?
R: Jako učitelka?
V: Hmm…
R: Tak já jsem vždycky byla zvyklá…já jsem vždycky začínala jako jedničku, dvojku jenom,
jsem točila ty malinký. Vždycky jsem se vracela zpátky do první třídy…pak prostě mi bylo
dáno, že musím, a vlastně jsem to uvítala, že v tý čtyřce jakoby končím, protože já jsem spíš
jako na ty menší děti. Už jako těch větších…ne že bych jako..už k tomu nemám takovej vztah,
takže já jsem to uvítala, stalo se mi to znova, aniž bych jako to nějakým způsobem chtěla.
Mně to takhle vyhovuje no, prostě já si myslím, že ta pátá třída je…nevím jsou tam kladený ty
….jsou ty nároky větší no. Učivo je těžký, že jo, já jsem spokojená..já prostě, mně to stačí.
Kdybych teď s těma dětma měla jít do pětky, tak samozřejmě půjdu, samozřejmě že to
zvládnu, jdu tam. Připravím je na ten druhej stupeň taky určitě, taky dobře jako jsme se snažili
v tý čtyřce no. Tady je vlastně..taky jde o to, že oni pak odcházejí na ten..na ty gymnázia,
takže já si myslím, že i tam ta příprava tak jako probíhá úplně jinak, jo. Tam si myslím, že se
s nima pak pracuje s těma dětma jinak, protože už víme, že fakt jako přejdou na ten druhej
stupeň a že někteří odejdou na ten..na to gymnázium a měli by na to být připravený no..
V: V tý pátý třídě?
R: V tý pětce no, v tý čtyřce se s tím tak úplně nepočítá. Tam se berou pořád jako
prvostupňový, malý. Možná že ta pětka je v tomhlenstom taková, jako že…ten zlom tam asi
nějakej příjde.
V: Mě by ještě zajímalo, když ty děti jsou takhle v té čtvrté třídě, jestli je nějak seznamujete
s budoucím třídním učitelem?
R: Určitě, to je to, co jsem říkala, vlastně že my jsme to dělali, že vlastně ten třídní chodí do
těch hodin, minule to byla paní učitelka na češtinu jako třídní. Takže vlastně se chodila dívat
do hodin češtiny, připravovala, jakoby více méně ty děti pozorovala, seznamovala se s nima.
No myslím si, že teďkon je to takový ještě víc…máme teďko novou paní zástupkyni, která

tohlensto, taky jste s ní tady mluvila, tohlensto hodně jakoby teďkon v tý čtvrtý třídě, kdy
paní učitelka je taky stlačená do jedničky, tak se bude snažit hodně o to, aby tam ty děti
jakoby si nějak zvykly na toho novýho učitele, takže tam určitě dojde k nějakým, nevim třeba,
jestli spolu jedou i nějak, na nějakej výlet. Nevim, ale to si myslím, že by se mělo dělat běžně
i v tý pětce, že jo. Nejde jen o čtvrtou třídu, to by se mělo dělat i v tý pátý, takže jakoby se
jako seznamovat je s tím třídním učitelem, ale jinak aby věděl jako…mělo by to být asi o tom,
že ten třídní učitel viděl, jak já s nima pracuju, aby na to nějakým způsobem navázal. Ale
myslím si…že by to nějak probíhalo…no…To už je asi na lidech, že jo, hlavně každej jsme
jinej. Ale určitě to třeba někde funguje, to stoprocentně.
V: Hm…
R: Ale určitě to třeba někde funguje, to stoprocentně, to jako si myslím, že jo. A jsou lidi,
který na tom druhém stupni jsou schopní jakoby s nima dělat i tyhlety tmelící činnosti. Jo,
jakože teda mají třídnický hodiny a snaží se ty děti dělat…dělat s nima jako ty činnosti, aby
ten kolektiv držel pohromadě, ale ne každej. To je zase o lidech, že jo, to se nedá asi takhle
úplně říct, co to dělá nebo nedělá. To je takový složitý.
V: No tak jo, tak mě to bude asi stačit…. Mockrát vám poděkuju za přínosný rozhovor...

Renata 2. stupeň
Aprobace: Český jazyk - Výtvarná výchova
Délka praxe: 28 let
V: Mě by zajímalo, jakým způsobem upravujete výuku, požadavky a postupy u páťáků, kteří
jsou na druhém stupni.
R: Tak přizpůsobuju především výuku. Dávám jim více času na vypracování, ale i na zápis.
Důsledněji dohlížím jak si zapisují a kontroluji je. Kromě pomalejšího tempa také
přizpůsobuji látku. Snažím se být názornější, abych si byla jistější, že vše dobře chápou. V
českém jazyce musím látku zjednodušovat oproti tomu, na co jsem zvyklá v šestých a vyšších
ročníkách, jsou to přece jenom teprve páťáci a musím se řídit jejich rámcovým vzdělávacím
plánem. Největší problém asi bývá u dětí se známkami, člověk je zvyklý na nějaké
známkování, má daný nějaký pravidla a ty děti jsou zvyklý na známkování od paní učitelky z
prvního stupně, špatně pak nesou horší známky, ale pak si rychle zvykají.
V: Co si tedy myslíte, že je pro žáky nejtěžší?
R: Ze začátku určitě to putování. Z prvního stupně jsou zvyklí být v jedné kmenové třídě a
tady se stěhují z učebny do učebny, jsou v novém prostředí a bloudí tady. Ale to taky se
rychle naučí. Ze začátku chodí za mnou pro radu, to trvá ty první týdny, možná měsíc, ale
myslím, že jsou jim všichni nápomocní. Nevidím v tom zas takový problém.
V: Jak dlouho tedy těmto žákům trvá, než se adaptují?
R: Myslím si, že si zvykají velmi rychle. Trvá to opravdu jen pár týdnů a jde hlavně o ty
přesuny mezi třídama, kdy tady tak trochu bloudí. Jinak si myslím, že děti si zvykají rychle,
určitě rychleji než dospělí, tím myslím třeba jejich rodiče. Děti jsou velmi adaptabilní v
tomhle věku, takže si rychle zvykají na změny. Spíš si myslím, že mají obavy před tím
přestupem, ale pak si rychle zvyknou. Je to poznat třeba i podle toho, jak chodí za svou
bývalou paní učitelkou. Nejdřív tam jsou každou chvilku a postupně to vymizí, tak po pár
měsících.
V: Myslíte si tedy, že jsou žáci připraveni na přechod již po čtvrtém ročníku?
R: Myslím si, že jo. Jde především taky o to, jakou měli paní učitelku, ale myslím si, že je to
vlastně dost podobný, jestli přestupujou po čtvrté nebo po páté třídě. Tam zas takový velký

skok mezi tou čtvrtou a pátou třídou není. Mnohem větší rozdíl je pak třeba v devítce, to nám
tady dospívají před očima a najednou z těch dětí máme skoro dospělý lidi. Ale ta čtvrtá a pátá
třída, teda těch devět a deset let, to není takový rozdíl. Ten nástup puberty přichází většinou
až po tý pátý, i když je to taky různý.
V: Mě by ještě zajímalo, jestli si myslíte, že jsou v tom nějaké výhody nebo nevýhody, v tom
ranějším přestupu?
R: No, výhoda může být v tom, že ty žáci si v páté třídě na druhém stupni už vytvoří nějaký
vztah s novými, druhostupňovými učitelema a pak teda se jim lépe adaptuje na tu šestou třídu.
Jako že ten přechod do šesté třídy je pro ně snazší, je hlavně jednodušší v tom, že už znají
prostředí a znají ty učitele, už jsou na ně zvyklí a vědí, co od nich můžou očekávat, na jejich
přístup a způsob známkování. Tím pádem pak si musí zvykat už jenom na to nové po
obsahové stránce, jako jsou nové předměty a nové učivo, které je náročnější a je toho prostě
víc.
V: A co nějaké nevýhody v tom, že ty děti tady jsou dřív na tom druhém stupni?
R: Určitě je pro ně složitý to putování, na to nejsou zvyklí a z toho jsou asi nejvíc vyplašený.
Myslím si taky, že to prostředí tady je pro ně míň vybavený, jako uzpůsobený jejich věku. Na
prvním stupni mají svojí kmenovou třídu, kterou si hýčkají společně s paní učitelkou třídní,
mají tam vše, co potřebují, jak na výuku, tak na přestávky a relaxaci. Tady přeci jenom jsou
každou hodinu jinde a to vybavení těch tříd není takové.
V: Ještě by mě zajímalo, jestli si myslíte, že jsou nějaké rozdíly mezi žáky. kteří přejdou po
čtvrté třídě a těmi, co přejdou klasicky po páté třídě? Jestli třeba učíte paralelní třídy, kde
přestupovali žáci různě a vidíte u nich, že jsou v něčem jiný?
R: No, učím ve dvou šestkách, kde každá přestupovala jindy, ale nějaký zásadní rozdíly
nevidím. Na začátku roku jsou samozřejmě ti nově příchozí takoví zmatenější, nejistější a dá
se říct pomalejší. Musím ale říct, že se to velmi rychle vyrovná, opravdu to trvá jen těch pár
týdnů, spíš si jako myslím, že je to možná pro ty šesťáky, co jsou tady nově na druhým stupni,
tak že je to pro ně možná trochu složitější, jako že je pro ně všechno nové, prostředí,
předměty, učitelé, náročnější učivo, zatímco ty, co tady jsou v šestce už druhým rokem, si
stačili už vytvořit nějaký vztah s těma učitelema. Ale nějak něco zásádně rozdílnýho mezi
nima nevidím.

V: Ještě bych se vás chtěla zeptat, jestli jste se nějak podílela na přípravě těch vašich
budoucích žáků na přechod? Jako jestli jste se nějak předem seznámili nebo tak...
R: Určitě. To vždy ten budoucí třídní učitel se seznamuje předem se žáky, aby se poznali
dopředu a taky aby ti žáci neměli takové obavy z neznámého. Mají vždycky nějaký společný
akce, takže jsem se podílela na nějakých akcích, projektových dnech. Společně s mými
minulými deváťáky jsem zorganizovali pro ty čtvrťáky výlet, šli jsme s nimi, tuším, na
dopravní hřiště. Taky jsem byla za nima na škole v přírodě, kde jsem měli možnost se
navzájem poznat, abych já věděla, co vod nich můžu očekávat, jaký jsou a aby i voni poznali
mě.
V: Ještě mě napadá poslední otázky, jak vám se pracuje s mladšími žáky, než na jaké jste byla
zvyklá? Mířím tím na fakt, že se specializujete na druhostupňové žáky a teď učíte
prvostupňové.
R: V tom tedy žádný problém nevidím. Já jsem absolvovala studium pro výuku žáků v páté až
osmé třídě, protože v době mého studia byl druhý stupeň od pátý do osmý třídy, takže pro mě
se vlastně nic nezměnilo. A jak už jsem říkal, já nevidím zas tak velký rozdíl mezi těma
ročníkama, jako mezi čtvrtou a pátou třídou...
V: Tak já vám mockrát poděkuju za rozhovor...
R: Prosím...

Marie 2. stupeň
Aprobace: Učitelství pro 1. a 2. stupeň - Anglický jazyk
Délka praxe: 5 let
V: Mě by zajímalo, jakým způsobem upravujete výuku páťákům, kteří přijdou na druhý
stupeň?
R: Tak, záleží na předmětu, nicméně takový ten začátek, ten měsíc, dva měsíce se děti
adaptují, takže i ten nový systém v té páté třídě, když jsem je vlastně já měla, tak my už jsme
se znali z dřívějška, takže jsem tak nějak věděla, co probrali, co měli s paní učitelkou za
trošičku upravené osnovy, aby to odpovídalo tedy rámcově vzdělávacímu programu a dala
jsem jim spíš takové jako opakování toho, co bylo s tím, že jsem jim nová pravidla prakticky
sdělila na začátku během týdne a pak jsme se zažívali tak ten měsíc a půl. Takže to bylo
první, jinak co se týče výuky jako takové, já jsem je měla na dva předměty, byla to angličtina,
vlastivěda a, vlastně na tři, ještě hudební výchova. A co se týče obsahu, tak jediné, co jsem
jim vlastně upravovala bylo potom známkování, kdy jsem dávala ze začátku mírnější
známkování , ale předem věděli pravidla a potom jsem najela po dvou měsících na takovýto
druhostupňový lehce známkování, aby si na to začali zvykat.
V: Mě zaujalo, jak už jste říkala, že jste se znali dopředu, jak to probíhalo, to seznámení?
R: Tak seznámení, mě oslovila jejich bývalá paní učitelka už někdy tři čtvrtě roku předtím,
než tedy končili ten čtvrtý ročník, s tím že já už jsem za nima jezdila třeba i na školu v
přírodě. Pan ředitel mi dal den volna, já jsem tam s nima strávila prakticky co nejvíc času,
různé akce jsme plánovali společně, pomáhala jsem prostě při nějakých projektových dnech a
tak podobně. Vždycky jsem se snažila v mém volném čase tam jít a strávit s nima ten čas, aby
oni poznali mě a já je.
V: Jak si myslíte, že ty děti zvládaly tu adaptaci?
R: Já si myslím, že naprosto bravurně. Musím říct, že většina těch dětí mě přijala naprosto s
otevřenou náručí a potom ten přechod na ten druhý stupeň byl o to milejší. Myslím si, že
todlencto byl důležitý krok právě k tomu, aby na tom druhým stupni potom se cítily lépe a
lépe si zvykaly na ty změny. Že už tam nebyla změna toho učitele přímo na začátku, kdy byla
změna učiva, vlastně všechno nové na tom druhým stupni i ten třídní učitel, ale zaměřily se
jenom na méně věcí.

V: Myslíte si, že pak ty děti lépe prožívají přechod z páté třídy do šesté, kdy vlastně jakoby se
mění předměty, víc je učitelů, ...
R: Určitě ano, protože mně přišel ten přechod takový jako velmi plynulý a oni už v té páté
třídě, s tím že měly třídu tady na druhém stupni, tak měly už takovej ten pocit, že jsou už větší
a vlastně se naučily plno nových věcí vod těch starších dětí. Takže potom ten přechod do šesté
třídy, vlastně jediná změna, co nastala, byla, že plno dětí odešlo z naší třídy tedy na
gymnázium, což bylo teďkon nějakých deset dětí, takže opravdu to ten kolektiv značně
změnilo. A přišlo osm nových dětí. Takže potom zvykání si na nový kolektiv, ale opravdu to
bylo asi tak jediné. Že si zvykali na nový kolektiv a samotné to učivo potom už jim nepřišlo
takové. Změna nějaká nastala v nějakých předmětech, vyučujících, ale nevnímám to nějak, že
by je to zastihlo. Obsah výuky určitě byl náročnější, to jsem viděla teďkon i na pololetních
známkách, to se propadli někteří , ale hlavně ti noví, co přišli z těch vesnických škol.
V: Pak by mě zajímalo, co si myslíte vy, z vašeho pohledu, co ty děti, co pro ně bylo
nejproblematičtější?
R: Myslíte tady na druhým stupni?¨
V: Myslím mezi čtvrtou a pátou třídou.
R: Mezi čtvrtou a pátou třídou, no myslím si, že největší obavy byly z toho, jak se rozloučí s
tou starou paní učitelkou, protože na tu byli opravdu fixovaní a milovali jí a trošku měli obavy
z toho, jestli já budu taky taková, jestli ten druhý stupeň bude taky tak milý jako ten první
stupeň. Takže i tohle mi zmiňovali při těch seznamovacích pobytech a různých výletech. Ale
dopadlo to dobře, já myslím, že všichni, na to, že jich bylo třicet, tak všichni si tam sedli a
myslím si, že i ze začátku školního roku některé problémy, které tam vyvstaly v tom
kolektivu, které se táhly třeba od první, druhé třídy mezi některými, tak jsme hezky vyřešili.
V: Myslíte si, že to, že ti žáci už byli v páté třídě tady na tom druhém stupni a měli
druhostupňové učitele, že je to nějak posunulo nebo že je to lépe připravilo na přijímačky na
gymnázium? Jestli to tam hraje nějakou roli?
R: No, nemyslím si, že by to hrálo až takovou roli, nicméně my jsme jim udělali možnost
navštěvování jednoho kroužku, který byl přímo zaměřen na logické myšlení a přípravu právě
na ty přijímačky. Takže tenhle kroužek spíš, ale samotný přestup takhle na druhý stupeň, to
né.

V: Vy vyučujete i žáky ze šesté..., od paní učitelky ________, já teď si nejsem jistá, jestli je to
6. A nebo 6. .....
R: 6. A
V: Máte tam nějaké předměty? Nebo loni jste tam měla nějaké předměty?
R: No, já tam mám, měla jsem je před dvěmi lety, kdy byli v té čtvrté třídě ještě.
V: Já právě jsem se chtěla zeptat, jestli shledáváte nějaké rozdíly mezi těmi žáky, co přejdou o
rok dřív na ten druhý stupeň , a vy nemáte takovou zkušenost, že byste...
R: Ne, nemám bohužel.
V: Jestli došlo k nějakému posunu v chování žáků za tu dobu, co učíte... těch malých. Jestli
byste dokázala nějak něco identifikovat?
R: Myslíte u jedné třídy? Nebo obecně?
V: Ne, myslím... Ehm to taky, k jakému posunu došlo k největšímu mezi tou vaší třídou, ale
obecně jsem myslela, jak se vyvíjí současný dítě obecně.
R: No, záleží podle mě hlavně na tom, na tom záběru, jestli jako v učení, obsahově anebo
jestli jako individuálně.
V: Mě by zajímalo v chování, v adaptaci a tak. Protože ta moje otázka směřuje k tomu, jestli
ty děti jsou zralé už v té čtvrté třídě na ten přechod.
R: Hm dobře. Tak v té čtvrté třídě na přechod, já si myslím, že už zralé jsou, protože když to
porovnám s tím, když jsem před třemi roky, lety začala přímo tady učit, tak jsem vnímala
poměrně dost takové ty ročníky, takové ty páté ročníky, které byly na prvním stupni, a vlastně
ten rozdíl, když jsem je porovnala s těmi, co už byly na druhém stupni páťáci, tak bylo vidět,
že ty na tom prvním stupni měli tendenci spíš tíhnout k tomu třídnímu učiteli a pořád se na něj
obracet, že nebyli tak samostatní. Zatímco ti, co už byli na tom druhém stupni, tak v mém
předmětu, tedy v angličtině, já jsem je měla namíchané, tak tam bylo vidět, že oni už jsou
takový samostatnější a opravdu se snaží i sami si dát věci do spojitostí a jsou více
motivovaný. Takhle mi to přišlo. Akorát ten vývoj, když to porovnám teďkon s dneškem, co
učím páťáky, vlastně mám jednu třídu, která je na prvním stupni, nicméně sem tam za mnou
dochází i na tu angličtinu i na druhý stupeň, jsou takový neposednější, myslím si, že ještě tolik

nevnímají, že by se měli začít sami učit, takže spíš ta práce, kterou s nimi dělám já v hodině,
tak potom visí na domácí přípravě eště u rodičů. Takže myslím si, že k nějakému velkému
posunu za ty tři roky jako nedošlo, ale ten rozdíl vnímám spíš prostě vopravdu, když ty páťáci
jsou na první stupni, anebo už mají kmenovou třídu na druhém stupni.
V: Vy jste zmínila, že jsou více motivovaní, ti druhostupňoví. Z čeho pramení ta
motivovanost? Co myslíte?
R: Myslím si, že to pramení i z toho, že tady vídají ty starší děti a že by chtěli se jim trošičku
přiblížit a být trochu samostatnější. Oni by chtěly zapadat do nějaké té party a zároveň i mají
takový ten pocit, že chtějí vědět víc, protože je to těžší na druhém stupni. Oni mají pocit,
jakože sem zapadají víc a jsou více namotivovaní právě tím okolím.
V: Tak vy už jste mi odpověděla asi na všechno.
R: Smích.
V: Pak ti, všichni žáci, nehledě na to, ve kterém ročníku přecházeli, zmiňovali fakt, že
největší obavy měli z těch starších, z těch nejstarších dětí. Jakože tady budou ty deváťáci,
všimla jste si někdy něčeho nebo svěřil se vám někdo někdy, že jako má obavy z těch velkých
na chodbě nebo něco takového?
R: Ano, jednou jsme řešili, no jednou, víckrát jsme řešili v páté třídě tedy to, že třeba někteří
deváťáci chodili k nám do třídy a využívali toho, že ty děti jsou malé a že jim tam brali věci,
vodnášeli jim je třeba na chodbu nebo někam prostě jinam a lehce je terorizovali tímdle
stylem. Měli z toho strašnou zábavu. A mí páťáci právě to strašně prožívali a pořád za mnou
chodili, bylo jim až úzkostlivě z týdlectý situace. Museli jsme to hodně řešit. Takže spíš
taková ta nejistota v jejich přítomnosti určitě byla. Potom třeba jestli můžu ještě zmínit letos
se nám poprvé stalo tedy, že tady vídáme prostě deváťáky, jak randí třeba s nějakejma
sedmačkama a tak podobně. Jsou tady různě po chodbách, držej se za ruce nebo se prostě tak
nějak objímají a ty páťáci, když chodí okolo, tak potom přijdou za náma: "Paní učitelko, nám
je to blbý chodit okolo, my nechcem ani chodit na záchody, protože oni tam jsou". Takže
určitě od těch páťáků i takovej ten pocit nejistoty i v tomdle případě, kdy ty deváťáci už jsou
takhle vyspělejší a potom tady mají různé vztahy prostě po škole, kdy my to sice korigujeme,
ale ty páťáci to vnímají, že na to nejsou zvyklí a voni ještě v té pubertě prakticky, teprve do ní
jdou.

V: Jak dlouho si myslíte, že to trvá těm dětem ta adaptace na to prostředí, než si zvyknou na
jakou, do jaké třídy mají jít?
R: Tak poměrně rychle, já myslím, že ten měsíc a jsou zaběhlý. Sem tam potkávám ze začátku
školního roku vždycky ty páťáky, kteří prostě tady tak bloumaj po těch chodbách, tak
automaticky se ptáme: "Kam potřebuješ? S kým máš ten předmět?", a navigujeme. Ale je to
ten měsíc, maximálně měsíc a půl a pak už není potřeba jim radit.
V: Eště mě napadá poslední otázka: Vy se vlastně na fakultě připravujete na žáky druhého a
třetího stupně nebo druhého...
R: No, já jsem měla přímo učitelství cizích jazyků, angličtinu pro výuku prvního a druhého
stupně. Takže já to mám trošku jinak tu specializaci.
V: Aha, takže vy jste byla připravena i na práci s malými dětmi.
R: Já jsem to měla cíleně no.
V: Takže vás nic nepřekvapilo s těmi malými dětmi?
R: Prakticky ne.
V: Tak to jste ideální učitelka právě pro tyto druhostupňové páťáky.
R: No, ale ten záběr, já jsem vlastně tady odučila opravdu od prvňáků až po deváťáky. Letos
mám tedy čtvrťáky až deváťáky. Ty páťáci vždycky opravdu, vnímám pozitivně to, že ty
páťáci přijdou na ten druhý stupeň. Vono to chviličku trvá, než se trošičku otrkají, ale pak
sem zapadnou krásně a sami prostě chodí, jak ty velký, tak prostě sem zapadnou a ví, kam jít,
ví , co zařídit. Prostě problém, třeba není fixa ve třídě: "Neskočil bys támhle za paní
sekretářkou? Jé a kde je?". To je prostě jen ten první měsíc a pak to všechno klape tak, jak
má. Vůbec se nebojí třeba chodit sami za někým do jiné třídy do vyšších ročníků. Jsou
opravdu takoví voráchlejší.
V: Kdyby vy jste měla tu možnost rozhodnout o tom, jak by to fungovalo, tak byste zvolila
ten klasický model, nebo nový - přechod po čtvrté třídě?
R: Já bych zvolila určitě ten nový.
V: Tak jo. Já vám tedy poděkuju mockrát.

R: Taky děkuju.
V: Opravdu jste mi velmi přínosně zodpověděla všechny otázky.
R: Tak to jsem ráda.

MIMO ZÁZNAM
Kdyby bylo na mě, tak by na základní škole neměli co dělat ty deváťáci. Už jim je šestnáct let
a ty na základku prostě už nepatří. Ideální by bylo, kdyby první stupeň měl čtyři třídy a druhý
také čtyři třídy. Ty deváťáci už jsou prostě někde jinde.

Klára 2. stupeň
Aprobace: Matematika - Fyzika
Délka praxe: 13 let
V: Myslíte si, že jsou nějaké rozdíly mezi šesťáky, kteří přešli po páté třídě a těma, co přešli
už ve čtvrté třídě?
R: Co se týká matematiky tematicky, je pátý a šestý ročník hodně podobný. V pátém ročníku
poznávají spoustu nových matematických pravidel a pak v šestém už se to jenom, ty pravidla
upevňují. Problém je střídání učitelů i učeben a na to si velká většina žáků zvykne velmi brzo.
Já osobně jsem přesvědčená, že jsou v tomhle věku opravdu připravení vstřebávat informace,
rozvíjet velice rychle matematické myšlení a že z toho mají radost.
V: Takže vy v tom vlastně neshledáváte žádný problém?
R: Jeden z problémů bych možná viděla jedině v tom, že se musí naučit zrychlit tempo, jak při
výuce, tak při přesunech. Ale s tím jim samozřejmě většina z nás učitelů pomůže.
V: A myslíte si tedy, že jsou žáci připraveni na přechod už po té čtvrté třídě?
R: Myslím si, že žáci na začátku páté třídy jsou připraveni, teda ve většině případů, přijmout
systém druhostupňové výuky. Když to vezmu z hlediska motivace a spolupráce při hodinách,
je přechod na druhý stupeň, podle mýho názoru, lepší než o rok později. To už pomalinku
nastupuje puberta a je to znát. Myslím si, že jejich koncentrace na nové věci je tak trochu,
lehce nabouráváná. Ale moje zkušenosti nejsou zatím moc dlouhý a bohatý. V současnosti
učím v jedné páté třídě a ve všech šestých třídách a jedné sedmé třídě u nás na škole. Jedny
šesťáky učím už vod páté třídy a tam se mi pracuje opravdu velmi dobře, tam je ta práce
vopravdu příjemná. Je nutný ovšem v této souvislosti říct, že tu svou roli samozřejmě může
do určité míry sehrát taky složení jednotlivých tříd, kolektiv a vztahy mezi dětma.
V: Teď by mě zajímalo, jakým způsobem upravujete výuku páťákům, co přejdou na druhý
stupeň? Myslím jako nějaké postupy, přístup.

R: Tak pokud jde o postupy a výuku pro páťáčky, tak to tedy upravuju vopravdu jen
nepatrně. Malý rozdíly by se asi našly, ale spíš se snažím o názornost, abych měla jistotu, že
vše chápou a je jim to podáno dostatečně názorně. Používám hodně různé pomůcky, abych
děti i zaujala. Hlavně se snažím o pohledy na probíranou látku a matematický problémy z
různých stran, abych jim poskytla různý možnosti pochopení látku.To všechno ale vlastně
používám také v šestých třídách, kdy se žáci adaptujou na nový styl učení, učitele a náročnější
témata.
V: A co si tedy myslíte, že je pro žáky při přechodu nejproblematičtější?
R: No jak už jsem říkala, určitě je to střídání učitelů a učeben. Žáci tu vždy ze začátku hodně
zmateně pobíhají, ale také jak už jsem říkala, velmi rychle si na to zvykají, ať už jsou to ty
páťáci, nebo šesťáci. Tak trošku si myslím, že to ty páťáci mají pak trošku jednodušší jako
když pak jdou do šestky a mají zase nový předměty a obecně těžší učení. Tyhleti šesťáci už
totiž znají tady to prostředí a už taky znají většinu učitelů a myslím se tedy, že se můžou víc
soustředit na to učení...
V: A mě by ještě zajímalo, jestli během vaší praxe došlo k nějakému posunu u žáků, nebo
vývoji. Myslím jako, jestli jsou nějací jiný v chování, v přístupu ke škole a tak...
R: No, to není vůbec jednoduchá otázka. Vím, že se říká a obecně se nějak používá, že, že
současný žáci jsou jiný. Mluví se hlavně o tom, že jsou horší v chování ve škole, že jsou
drzejší, hůř zvladatelný a tak. Taky se říká, že mají menší zájem o školu a teda především o
učení. Já si taky myslím, že jsou jiný, to určitě. Ale podle mého názoru a taky podle mých
dosavadních zkušeností prostě nejsou horší, jsou prostě jiný. Vyrůstají totiž v jiných
podmínkách, dneska máme demokracii, takže je u těch dětí hodně znát, že nemají strach, že
jsou beze strachu říct svůj názor, často, dokonce velmi často vyjadřují i svůj nesouhlas nahlas.
Takže je logický, že tedy musí být jiný. Já si ale myslím, že důležitou roli v chování dětí hraje
i učitel a jeho přístup k dětem. Myslím si, že pokud učitel trvá na svých pravidlech a pokud je
spravedlivý a důsledný, myslím si, že pak děti dokážou úplně stejně dodržovat pravidla,
chovat se slušně a zodpovědně a taky jsou schopní dokázat snést případné následky. Je jasný,
že se to netýká všech, ale to nikdy nebyli všichni jenom hodní, poslušní a se zájmem o školu.
Samozřejmě v případě problematického žáka zase záleží na spoustě dalších faktorů. Ať už jde

o jeho problém, nebo jako má konkrétní žák povahu a velmi velkou roli hraje zázemí, ve
kterém žák vyrůstá, a taky jaký názor na problém má jeho rodič nebo zákonný zástupce.
V: Tak já si myslím, že už jste mi odpověděla na všechno. Já vám tedy mockrát poděkuju...
R: Není vůbec zač...

Linda 2. stupeň
Aprobace: Biologie, Tělesná výchova
Délka praxe: 2 roky
V: Zkuste popsat typického páťáka/šesťáka na začátku školního roku, typického asi nevím.
Spíš by mě zajímalo, když si představíte toho žáka, už je na druhém stupni,k jakému vývoji
tam dojde během toho školního roku. K jakým změnám a kdy?
R: Ty děti jsou ze začátku toho roku hodně zmatený, protože tady běhají, nevědí, kde je jaká
třída, a často jsou hodně upnutý na toho třídního učitele. Prostě musím říct, že na začátku roku
já je tady měla pořád, každou přestávku. Ono se to prakticky možná moc nezměnilo, za ten
rok, si myslím. Na to, že je duben, tak ty děti sem prostě couraj pořád, ale už aspoň vědí, kde
je jaká třída, už vědí, kdo je jaký učitel, už vědí, co prostě od jakýho učitele očekávat.
Nicméně pořád jsem pro ně takovej ten, taková ta vrba, který se prostě můžou svěřit a na
kterou hází, paní učitelka po nás chce todle a my tady píšeme tři písemky za týden a pořád
jakoby se nedokážou srovnat s tím, že tento učitel má takový požadavky a já je musím
dodržovat. Pořád by nejradši, abych já řešila s učitelema, že toho po nich nemůžou chtít tolik
a tak dále.
V: Takže ta změna nastala pouze v tom, že už se vyznají v rozvrhu.
R: Tak, vyznají se v rozvrhu, už jakoby i v těch učitelích, ale jó, musím říct, že už se dokážou
obejít beze mě. Prostě stane se i den, kdy tady nemám za celou, za celej den ani jediného
žáka, ale prostě pořád jsou hodně upnutý na toho třídního učitele v tý šestý třídě. Takhle to
musím říct, že tam ta změna potom v sedmý, osmý, devátý už to tak není, ale v tý šestý třídě
pořád jakoby, ten přechod, tím že byli zvyklí na jednu pani učitelku, tak prostě pořád jsou
hodně upnutý na třídní.
V: Mě by zajímalo, jestli nějakým způsobem, když jste teda nastoupila do té páté třídy, jste
upravovala postupy nebo způsob vyučování.
R: Tak já jsem tehdy učila pouze půl roku, takže v podstatě ani moc ne, protože já jsem hodně
učila výchovy ke zdraví v šestý třídě a tam, já mezi nima tolik velkej rozdíl nevidím. Mezi
těma páťákama a šesťákama. Mně připadají jakoby dost podobní a víc jsem si s nima třeba
povídala, jo bylo to, já jsem tam učila přírodovědu, pouze. Já jsem je právě, nejhorší bylo, že
já jsem je dostala jako třídu svojí, ale zároveň jsem tam učila pouze dvě hodiny týdně. Což

pro mě bylo... A ještě jsem za nima běhala na ten první stupeň. Oni byli zvyklí, že tam s nima
sedí ten učitel i o přestávce, což já jsem prostě nemohla, ale víc jsem se teda snažila s nima
povídat, aby ta hodina proběhla jako víc, aby jim to bylo bližší. Takže tam jsou i ty témata
přizpůsobený, o věcech, který oni znají, o hygieně a tak dále, takže hodně jsme si povídali, ten
zápis byl kratší určitě než třeba dělám teď na druhým stupni. A snažila jsem se trochu
zapojovat nějaké didaktické hry, prostě aby to nebylo tak mdlý pro ně, protože na tom prvním
stupni jsou na to zvyklí tak.
V: A když tedy teď navážu, pak jste přešli pak do toho šestého ročníku, došlo k nějaké změně
nebo jste pokračovala tak, jak jste si to nastavila v páté třídě?
R: Došlo ke změně, určitě. Určitě ty pravidla jsou jiná, v podstatě ten, už ta hodina má nějaký
řád, prostě dřív jsem tam chodila v podstatě dalo by se říci nepřipravená na tu hodinu a spíš
jsem sledovala jejich reakce a na základě toho jsem tu hodinu vedla, aby to prostě prospívalo
jak jim tak mně, abysme se tam cítili dobře, aby si na mě zvykli. Já jsem ze začátku dost těch
hodin obětovala tomu, že jsme se jako spíš seznamovali, abych prostě přišla na to, kdo je kdo
a jaký specifika mají ty děti. Kdežto teď už prostě i v té šesté třídě prostě i ta témata i ten
přírodopis má nějaký řád a už i ty hodiny probíhají prostě stejným způsobem víceméně, ty
didaktické hry už tolik nezařazuju, to jenom prostě pro opakování a tak dále. Nebo snažím se,
aby to téma pro ně bylo i živý tedy, aby prostě měli nějaké pomůcky, ukázky, ale to je, to se
hodně odvíjí tím, že tam jsou jiná témata. Jo, že už je mi i ten přírodopis bližší než ta
přírodověda v tý pátý třídě. Ale zároveň je mám prostě i na právě výchovu ke zdraví, výchovu
k občanství, což jsou obě, oba to jsou předměty, kde prakticky člověk vychovává, oba jsou to
předměty, kde učím témata, o kterých ty děti už něco vědí, takže je to hodně povídavý. Tam
pořád si povídáme, jo, pořád je beru v těhle předmětech jako furt ty menší děti. Jo, ale jinak
třeba v tom přírodopisu vědí, že prostě jsou nastavená nějaká pravidla a musí je dodržovat. A
stejně tak prostě ostatní vyučující museli na začátku šestý třídy nastavit pravidla a děti si
musely zvyknout na to, že je musí respektovat.
V: A mě by zajímalo, jestli z pozice třídní učitelky v páté třídě jste ty děti, potažmo i jejich
rodiče, připravovala na ten přechod na druhý stupeň? Jakýmkoli způsobem nebo jestli jste si o
tom jenom povídali, že jak to bude fungovat příští rok?
R: Spíš jsme si o tom jenom povídali, prakticky jsem jim vždycky tak trošku i vyhrožovala v
uvozovkách, že prostě takle to, že to, co jim člověk trpí teďko, to prostě na druhým stupni
nebude, že tam, a fakt jsme tomu věnovali třeba ten konec roku, ten poslední měsíc, kdy

prostě jsme si vopravdu říkali, jak to na tom druhým stupni chodí, že budou zpočátku
zmatení, ale jinak jsem je asi nepřipravovala. Snažila jsem se teda a snažím se doteď, jsem
najela trošku na vlnu toho, že těm dětem všechno píšu. I rodičům všechno píšu. Takže i děti,
kterým prostě řeknu, že budeme v pátek psát písemku, tak já stejně sednu a napíšu to do mailu
i rodičům, protože jsem zjišťovala, že prostě když to řeknu jenom dětem, tak prakticky si to
napíše jen pět dětí do notýsku a tím to hasne. A zbytek na to zapomene. Jo, takže a jelikož je
těch požadavků mnohem víz z různých stran, z různých předmětů, tak prostě už jsme přešla
na to, že to píšu i těm rodičům. Což rodičům se velice líbilo jako, protože jsem v podstatě,
vždycky věděli o všem, co po nich chci já, a já jsem neměla problém, mně se to líbilo taky,
protože jsem neměla problém, že by mi někdy něco nepřines, domácí úkol nebo nebyli
připravení na písemku. Vždycky prostě o tom věděli. Takže prostě jsem naučila rodiče
dennodenně koukat na mejla, prostě jsem jim všechno psala. Akorát že už nevím, jestli jsem
si trošku na sebe neupletla bič, protože prostě né vždycky to stíhám, né vždycky mě to jako
napadne napsat těm rodičům a občas jako se ze stran rodičů ozve jako: a to jste nám ale
nenapsala. Jó, takže možná... Nechci to praktikovat už třeba v sedmý třídě, ale myslím si, že i
to je vode mě jakoby pomocná ruka k tomu, aby se jim ten přechod jakoby dařil víc, aby si
sami zvykli na to, že mají nějaký povinnosti, nejlépe tedy, že si je mají psát. Zároveň teda ve
výchově k občanství jsem zařadila téma jak se správně učit, takže jsem se vopravdu i snažila
vopravdu zadat, aby si prostě vyloženě napsali to, kdy budem, kdy budou psát, aby si rozložili
to, co se budou učit, jaký téma, jaký den, aby tomu věnovali každý den nějaký čas a pak
prostě vodpočívali, ale nakonec aby to prostě uměli poslední den, aby to prostě si zopakovali
a uměli to. Takže prostě myslím si, že i tím a docela se mi to osvědčilo, že to teď vopravdu
dělají, že když jim ten učitel vopravdu dá třeba týden nato, že budou psát až za týden, takže ty
děti vopravdu tomu ten čas věnují a každý den si to rozloží a chválí to, že je to vlastně lepší se
učit každý den třeba hodinu, než se učit prostě den před tou písemkou celý den, ale pak už si z
toho nic nezapamatuje.
V: A jak jste to vnímala, nebo jestli se vám děti nějak svěřovaly, z čeho měly největší obavy v
tom červnu v páté třídě?
R: Já myslím, že ty moje děti to tolik neřešily, že jakoby tím, že už do toho byly hozený a
prakticky věděly i že většina těch učitelů, který už je měly v té páté třídě, tak budou mít i v té
šesté, protože já jsem jim zjišťovala, koho budou mít na jaký předmět, i jsem je jakoby
připravovala, na co si mají u toho daného učitele dát pozor, tak si myslím, že oni to tak úplně
neřešily a nevnímaly to jako takový problém ten přechod na ten druhý stupeň. Podle mě se

prakticky změnilo pouze to, že změnily třídu. Že už nebyly na prvním stupni, ale prostě mám
je tady vedle sebe a mají jinou třídu a hodně se prostě podílely na tom, jak ta třída bude
vypadat a voni jsou takový jako hodně akční ty moje děti a myslím si, že si nepřipouští jako tu
změnu nějak.
V: Kdybyste měla nějak porovnat všechny tři paralelní šesté třídy, vidíte v nich nějaký
rozdíl?
R: V jakým směru?
V: No, právě ve směru, ono to bude komplikovanější, když vlastně ta vaše třída už taky
přecházela v tom, v té páté třídě, ale třeba jestli jste musela nastolit nějaký jiný přístup k
jiným třídám, jakoby přijatelnější .
R: Já si myslím, že ani ne, protože prakticky všechny tři ty šestky nakonec přešly už v té páté
třídě. Béčko, céčko ty už byly na druhým stupni, áčko přešlo v tom půl roce a myslím si, že ta
změna tam žádná není. Já mám ke všem jakoby stejný přístup a to jestli se chovají nějak jinak
nebo zodpovědněji a tak, bylo spíš o tom, koho měli na prvním stupni jako třídní učitelku.
Tak se to hrozně na těch dětech odrazí. Jestli ty děti se chovají jako osobnosti nebo jako, jestli
jsou spíš prostě takový, že se nechaj trošku zvládnout líp, no.
V: Myslíte si tedy, že žáci už jsou připraveni po čtvrté třídě na ten přechod na druhý stupeň?
R: Já myslím, že jo. Myslím, že jo.
V: Podle čeho tak soudíte?
R: No, to vám zase jako ze svý zkušenosti nemůžu úplně (smích) odpovědět. Prostě já když
jsem je dostala v tom pololetí tak, oni jsou otevřený těm změnám ještě v tu chvíli a myslím si,
že v tom mladším věku , že se s těmi změnami vyrovnají jako líp než prostě potom, když jsou
starší. Ale já osobně, mně přijde ten rok hrozně málo jako, abych dokázala poznat úplně
rozdíl. Mně připadá, že po tý čtvrtý a po pátý třídě, že tam ten, jako že tam moc velký rozdíl
není v tom, jak ty děti se chovají, jak prostě působí a tak. Ale říkám, prostě já jsem se se
čtvrťáky, třeba já čtvrťáky nikdy neučila, takže to vám takhle nedokážu úplně odpovědět. A
nemám ani, neprošlo mi rukama ani víc tříd jako nemůžu ze zkušenosti odpovídat, no...
V: Tak já vám mockrát poděkuji za rozhovor...
R: Není vůbec zač.

