MOJI MILÍ DEVÁŤÁCI z 9. A i 9. B
Opět se loučím s žáky deváté třídy, které jsem měla šest roků (od jejich čtvrté třídy) jako třídní
učitelka a druhou devátou třídu jsem učila od jejich šesté třídy. V obou třídách jsme společně
trávili čas při matematice, fyzice a informatice. Byly to pěkné roky. Prožili jsme společně hodně
radostí i strastí, ale hlavně jsme všechno společně zvládli.
Letošní školní rok začal standardně. Deváťáci chtěli vystoupit na školním plesu, takže začali od
října pilně trénovat. Vy, kteří jste na školním plesu byli, mi dáte jistě za pravdu, že jejich
vystoupení bylo parádní! Samozřejmě, že bez trpělivých trenérů tanečního mistra Jana Halíře,
paní učitelky PaedDr. Ireny Richterové a Mgr. Gabriely Navrátilové, bez krásných šatů zdarma
zapůjčených Svatebním Centrem Caxa a hlavně bez píle, nadšení a vytrvalosti samotných
deváťáků bychom nic podobného u nás ve Velkém Týnci neviděli. Naše mladá generace nám
pod vedením dospělých vytváří kulturní program na velmi vysoké úrovni. Byla jsem dojatá
i pyšná. Nejspíše jako všichni rodiče a prarodiče, kteří mohli vystoupení zhlédnout. Žáci si také
sami vymysleli a zrealizovali výzdobu předsálí. Pěkné a vtipné tablo s mottem DEVADESÁTKY.
V kostýmech vypadali skvěle, mnozí k nepoznání, jako z filmu Discopříběh.
A bylo pololetí, tedy nutnost rozhodnout se, na jakou střední školu si podat přihlášku. U
mnohých nebylo rozhodování jednoduché, jiní měli jasno. Někteří se rozhodli pro učební obor,
ale mnozí se rozhodli pro střední školu s maturitou a pro gymnázium. Měli jsme v plánu
pořádně se připravit na přijímací zkoušky a po nich se věnovat přípravě vystoupení na školní
akademii, která se měla uskutečnit na konci školního roku a deváťáci chtěli vystupovat! Ovšem
10. března 2020 vláda ČR rozhodla o zavření škol z důvodu ochrany zdraví občanů. Neměli
jsme čas se s žáky rozloučit. Pouze jsme jim dali nutné informace a poučili je. Naštěstí jsem
měla ten den ještě vyučovací hodiny v obou devítkách, a tak jsme mohli společně vzniklou
situaci podrobněji prodebatovat. Mimo jiné jsme uvažovali, jak dlouho budeme doma - týden,
čtrnáct dní, nejdéle do Velikonoc. Již ten den mě mile překvapila reakce právě těch letošních
deváťáků, o kterých píši.
Týden doma je dobré, čtrnáct dní už je trochu nuda a víc si nikdo z nás nedovedl představit.
Deváťáky samozřejmě napadla otázka: Co když budeme doma déle, jak to bude s přijímacími
zkouškami? Moje odpověď: nejspíše se posunou. Jak budeme komunikovat? Elektronicky.
Přitom jsme předešlý týden zhlédli film V síti a já sama neustále žáky poučuji, jak se chovat při
práci s počítačem, tabletem či mobilním telefonem. Dovoluji si žákům dávat příměr, že
ve virtuálním světě jsou jako na ulici: musí neustále dávat pozor, rozhlížet se, s každým koho
potkají, si hned nepovídají, neukazují mu svoje fotografie….
Nastal velmi zvláštní stav, na který jsme nebyli nikdo připravený. Museli jsme vytvořit či oživit
spojení mezi žáky a učiteli právě pomocí internetu pro další komunikaci. Tady jsem zjistila,
jakou mám výhodu, že zrovna učím deváťáky a osmáky, protože Ti už jsou v tomto ohledu
samostatní. Velmi mě vždy potěšilo, když někdo měl domácí práci při distanční výuce hotovou
ještě v den zadání, nebo mi napsal i pozdrav a pár řádků o tom, jak tráví čas mimo plnění
školních povinností. A já jsem jim průběžně odepisovala a připomínala, aby neopomíjeli svou
přípravu na přijímací zkoušky.

Konečně jsme se dočkali rozhodnutí, že se můžeme sejít s deváťáky ve škole. Ihned jsme toho
využili a týden před obnovením výuky pan ředitel telefonicky oslovil rodiče všech našich
deváťáků a zjišťoval, kdo by měl zájem docházet od 11. 5. 2020 do školy na přípravu
k přijímacím zkouškám. Kromě jednoho žáka, se přihlásili všichni. Mimochodem jedna žákyně
už byla přijatá na střední školu, kde se dělají již v lednu talentové zkoušky. Deváťáků nakonec
docházelo do školy patnáct z 9. A a patnáct z 9. B. Pan ředitel tyto skupiny ještě rozdělil napůl.
Žáci tedy byli ve skupinách po sedmi a osmi a každý pracovní den měli čtyři vyučovací hodiny.
Dvě hodiny českého jazyka a dvě hodiny matematiky. Český jazyk vyučoval pan ředitel Mgr.
Tomáš Jurka a paní učitelka Mgr. Gabriela Navrátilová, matematiku já a pan učitel Mgr. Jan
Koš. Museli jsme poctivě dodržovat všechna hygienická opatření. Zpočátku byli žáci zakřiknutí.
Tak je neznáme. Nejspíše okolnosti a situace ve společnosti doléhala i na ně. Pracovali jsme
všichni intenzivně, poctivě. Po čtrnácti dnech jsme si na novou situaci již zvykli. V tuto dobu
25. 5. 2020 začali do školy docházet i někteří žáci 1. stupně. Všichni i vyučující si museli na
novou organizaci zvykat. Koncem třetího a čtvrtého týdne intenzívní přípravy jsme cítili únavu,
ale vydrželi jsme.
V pondělí 8. 6. 2020 po víkendovém odpočinku se deváťáci vydali na zvolené školy k přijímacím
zkouškám. Nevím, kdo byl více nervózní, zda my učitelé, rodiče a prarodiče nebo samotní žáci.
Já jsem byla hodně nervózní, přála jsem jim úspěch, protože jsou šikovní a zaslouží si ho
za svou práci a píli.
Další týden utekl jako voda a deváťáci na webových stránkách jednotlivých středních škol viděli
své výsledky. Většina deváťáků je spokojených a radostných, protože budou pokračovat na
středních školách, které si vybrali. Hodně rodičů a prarodičů je pyšných na své ratolesti. My
učitelé máme obrovskou radost z jejich úspěchu. Byla to pro mě první větší životní zkouška a
naši deváťáci v ní obstáli velmi dobře. Vynikajícími výsledky reprezentovali i naši školu,
ve které se několik let vzdělávali! Děkuji panu řediteli Mgr. Tomáši Jurkovi a paní zástupkyni
Mgr. Taťáně Hanuškové, za organizaci výuky pro deváťáky, aby uspěli nejen u přijímacích
zkoušek, ale od září i na nových školách a neměli příliš dlouhou prodlevu ve studiu. Děkuji vám
všem rodičům deváťáků za spolupráci a prosím vás, podporujte svoje děti i nadále, neboť
z nich vyrůstají schopní a slušní lidé.
Moji milí deváťáci, mějte se pěkně, ať se vám všem dobře daří a uskutečňujte svoje sny. Mám
z vás radost!
Vaše učitelka Mgr. Hana Dočkalová

