100 LET
OBECNÉ ŠKOLY CHLAPECKÉ
V BAKOVĚ NAD JIZEROU

1906 - 2006

Vážení čtenáři,
právě otevíráte sborník věnovaný 100. výročí otevření hlavní školní budovy, budovy obecné
školy chlapecké v Palackého ulici v Bakově nad Jizerou.
V paměti každého z Vás určitě zůstává celá řada vzpomínek na školní léta. Na výroky Vašich
učitelů v hodinách, na zážitky ze školních lavic, ze školních výletů, lyžařských kurzů či škol v
přírodě. Určitě si srovnáváte školu v době, kdy jste ji navštěvovali Vy, se školou dnešní.
Tyto stránky Vás díky našim žákům a učitelům Mgr. V. Čechovi, Mgr. J. Kendíkové a Mgr.
H. Kozákové, kteří pro Vás sborník sestavili, pomohou přenést zpět do Vašich školních let,
nebot’ jsou to právě Vaše vzpomínky, fotografie a dokumenty, které žáci zpracovali v našem
sborníku.
Mgr. Zdeňka Dlasková, ředitelka školy

Tomáš Hlavatý 8. A
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STRUČNÁ HISTORIE BAKOVSKÉ ŠKOLY
Už od roku 1894 usilovala místní školní rada pod předsednictvím Augustina Fibigera o
vybudování nové školy. Malé Bělá a další obce se snažily vystavět novou školu na Malé Bělé.
C. k. Zemská školní rada jejich požadavek zamítla a vydala nařízení ke stavbě nové školy v
Bakově.
Dne 10. května 1905 školní rada rozhodla, že stavbu nové školy svěří zdejšímu staviteli
Václavu Kynzlovi, který obratem předložil plány a rozpočet na necelých 100 000 K. A stavba
mohla začít. Zhruba za měsíc, 28. června 1905, byl vysvěcen základní kámen. Tato událost
byla spojena s malou slavností. Stavba rychle pokračovala a v srpnu 1906 byla již dokončena.
V nově postavené novorenesanční škole byla umístěna obecná škola chlapecká, dívčí obecná
škola zůstala na náměstí. První třída měšt’anské školy v Bakově byla umístěna do Huňátovny
na náměstí. Pravidelné vyučování v ní začalo 3. října 1906. Kvůli problémům se školními
prostorami se v lednu 1907 bakovská školní rada rozhodla přistavět ke stávající obecné škole
chlapecké nové křídlo budovy – školu měšt’anskou. Stavitel základní budovy, Václav Kynzl,
odevzdal v listopadu 1907 celou přístavbu k jejímu užívání.
Měšt’anka působila pod jménem obecná škola chlapecká do roku 1948, poté byla
přejmenována na střední školu chlapeckou a po školské reformě v roce 1953 na vyšší třídy
osmiletky.
V roce 1952 se konala rekonstrukce omítky, původní omítka byla nahrazena tehdy módním a
praktickým břízolitem.
V letech 1959 – 1960 probíhala výstavba jedenáctitřídní pavilonové školy, od pololetí 1961 se
v ní učilo. Zásluhu na výstavbě pavilonu má tehdejší ředitel osmileté školy Josef Černý.
Na počátku školního roku 2000/01 byl v prostoru školní zahrady otevřen pavilon, v němž je
umístěna moderní vývařovna se školní jídelnou.
Tento rok se žáci základní školy dočkali úplně nového hřiště za budovou 2. stupně. Jeho
slavnostní otevření se konalo 3. května tohoto roku.
Markéta Cicáková 8. A
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V následujícím přehledu jsou uvedeni ředitelé školy

Obecná škola chlapecká
Josef Javůrek

1905 - 1907

Společné ředitelství chlapeckých škol
Josef Javůrek
Jaroslav Kot’átko
Jaroslav Lhoták

1907 - 1945
1907 - 1923
1923 - 1934
1934 - 1939

Újezdní měšt’anská škola
Karel Schreier

1939 - 1945
1939 - 1945

Měšt’anská škola chlapecká
Josef Douba
Karel Fibiger

1945 - 1948
1945 - 1946
1946 - 1948 zatímní ředitel

Střední škola chlapecká
Karel Fibiger
Josef Douba

1948 - 1950
1950 - 1953

Osmiletá střední škola
bakovských škol)
Josef Vágner
Josef Černý

1953 - 1961 (sjednocení všech
1953 - 1955
1955 - 1961

Základní devíti1etá škola 1961 - 1984
Josef Černý
Josef Průšek
Mgr. Květa Tomečková

1961 - 1965
1965 - 1970
1970 - 1984

Základní škola od r. 1984
Mgr. Květa Tomečková
Václav Žd'ánský
Marie Tulková
Mgr. Jaroslava Černá
Mgr. Zdeňka Dlasková

1984 - 1986
1986 - 1990
1990 2. pololetí
1990 - 2002
2002 - dosud
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POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍCH LETECH 1950/1951 - 2005/2006
ze školních kronik
Školní rok
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

chlapci dívky
n
n
n
n
n
n
n
n
368
358
380
n
385
385
368
345
339
320
296
259
252
253
n
n
n
n
n
246

116
118
121
n
n
n
n
n
317
319
355
n
322
335
336
319
300
285
274
267
265
272
n
n
n
n
n
268

celkem

Školní rok

n
n
n
n
615
626
662
681
385
677
735
739
707
720
704
664
639
605
570
526
517
525
n
n
n
525
511
514

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
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1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

chlapci dívky
267
n
n
296
n
315
332
n
n
317
285
253
258
252
241
223
222
n
231
230
229
233
242
229
221
205
196
185

275
n
n
300
n
319
328
n
n
308
287
273
232
225
222
207
196
n
210
225
226
232
234
223
216
206
213
226

celkem
542
545
561
596
608
634
660
678
649
625
572
526
490
477
463
430
418
405
441
455
455
465
476
452
437
411
409
411

n – počty nebyly uvedeny
1950 – 1953 uvedeny pouze počty z dívčí školy

1. třída šk. rok 1951 - 1952
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Současná škola
Naši Základní školu v Bakově nad Jizerou letos navštěvuje 411 dětí ve věku od 6 do 15 let, z
tohoto počtu je 185 chlapců a 226 dívek. Děti jsou rozděleny do jednotlivých ročníků dle
věku a každý ročník má dvě třídy - A a B.
Do první třídy letos chodí 52 dětí, které se musí naučit pořádně číst, psát a počítat. 9 chlapců a
17 dívek z 1. A má na starost paní učitelka I. Dvořáková. E. Ernestová má ve své 1. B 10
chlapců a 16 dívek.
H. Kaluhová a J. Brychová mají děti už o něco starší, a to druháky. Do 2. A chodí 11 chlapců
a 12 děvčat, celkem 23 dětí. V paralelní třídě 2. B je také 11 chlapců, ale 14 děvčat. Celkem
tedy 25 dětí.
Třet’áci – ti prý bývají nejzlobivější. Co je na tom pravdy se můžete jít zeptat do 3. A paní
učitelky M. Vrabcové, která vyučuje 10 chlapců a 14 dívek a nebo do 3. B paní učitelky B.
Černé, která má ve třídě 11 chlapců a 10 dívek.
Nejméně početnou třídou na I. stupni je 4. A s třídní učitelkou J. Bubákovou. Napočítáte tu
pouze 7 chlapců a 12 dívek. Ve 4. B pod vedením I. Kavanové je celkem 22 dětí, z toho 12
chlapců a 10 dívek.
Nakonec páté třídy – medvědi, protože nic nevědí. To se říká v jedné říkance, ale není to
pravda. Děti v páté třídě se totiž musí rozhodnout, zda budou pokračovat ve studiu na
Základní škole v Bakově nad Jizerou, nebo se pokusí díky svým vědomostem uspět na
osmiletém gymnáziu. Tohle rozhodování není zrovna jednoduché. V 5. A pilně vyučuje paní
učitelka V. Bartošová 11 chlapců a 12 dívek. V 5. B paní učitelka J. Rudolfová vyučuje 11
chlapců a 11 dívek. Uvidíme, kolik z letošních pát’áků budeme potkávat na chodbách školy
příští rok.
Na II. stupni jsou už trošku jiná pravidla než na I. stupni. Hlavní rozdíl je v tom, že už neučí
všechny předměty jeden třídní učitel, ale každý učitel má jinou aprobaci a žáci se tudíž
přesunují na každou hodinu do jiné třídy k jinému vyučujícímu.
V 6. A je třídní učitelkou J. Brodská a má ve třídě 15 chlapců a 12 dívek. Celkovým počtem
27 žáků je to nejpočetnější třída na celé škole. V 6. B pod vedením J. Kendíkové je 13
chlapců a 13 dívek.
Učitelé říkají, že 7. ročník je nejnáročnější na II. stupni, žáky čeká nejvíce učiva a už začínají
přemýšlet nad svou budoucností. V 7. A má na starost 9 chlapců a 12 dívek paní učitelka H.
Kozáková, v 7. B je to 10 chlapců a 12 dívek a paní učitelka B. Matějů.
Pro 8. ročníky jsou tu učitelé V. Čech a M. Livorová. Třídním učitelem v 8. A je V. Čech a
chodí sem 9 chlapců a 12 dívek. Paní učitelka M. Livorová má ve své třídě 11 chlapců a 9
dívek.
Nakonec 9. ročník, který je důležitý pro každého žáka. Učitelé se v posledním roce snaží
naučit žáky všemu, co mohou žáci využít ve své první velké životní zkoušce. O 9. A se stará
paní učitelka J. Piorecká a o 9. B pečuje D. Stehlíková. Celkem je to 43 devát’áků, z toho 9
chlapců a 15 dívek na 9. A a 6 chlapců a 13 dívek v 9. B. Tak jim držme palce.
V letošním školním roce jsou bez třídnictví tito učitelé: L. Brodský, J. Navrátilová, M.
Masopustová a M. Honcová, která je právě na mateřské dovolené.
O chod školy se dále starají:
Ředitelkou školy je Mgr. Zdeňka Dlasková a jejím zástupcem Mgr. Karel Piorecký. Jako
tajemnice pracuje ve škole R. Bubáková, školníkem už řadu let je pan M. Činka.
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Pro děti z I. stupně je v provozu školní družina, kde jako vychovatelky pracují H. Čáslavská a
J. Horejšová.
K budově školy je přistavěna nová školní jídelna, ve které nám kuchařky J. Zejbrdlichová, J.
Nedomová, I. Hazdrová, H. Kešnerová, Z Čermáková a M. Šedinová každý den vaří chutné
obědy. Vedoucí školní jídelny je V. Nagyová.
A nakonec, když zůstane škola po vyučování prázdná, nastoupí uklízečky a pilně uklízí třídy,
chodby i šatny. Jsou to J. Fraňková, B. Motyčková, B. Klemová, J. Nováková, M. Peštová a
M. Šedinová.
Monika Víchová 9. B
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ZE ŠKOLNÍCH KRONIK

1942/43
„Výnosem ministerstva školství ze dne 28. 5. 1943, č. 28834 - II zavedena byla nová
klasifikace žáků na českých školách od počátku školního roku 1943/44. Na obecných a
hlavních školách zůstávají z chování 3 stupně, na ostatních školách se zavádějí 4 stupně.
Prospěch se na všech školách bude posuzovati podle 6 stupňů. “
1949/50
„Na oslavu únorových událostí provedli žáci sběr lahviček od Alpy a vzali si za úkol sledovati
dodávky mléka v obci. Dne 24. 4. po poslechu školního rozhlasu byla uspořádána školní
slavnost jako vzpomínka na únorové vítězství lidu r. 1948. “
1951/52
„O hlavních prázdninách sebrali žáci 27, 75 kg borůvek, čímž splnili stanovený plán na 138%.
Borůvky byly odevzdány prodejnám Jednoty. Nejúspěšnějším sběračem byl Jiří Bechyně,
který sebral 7, 5 kg. “
1962/63
„Zuby ošetří školákům ve škole. Bakovská devítiletka učinila další krok v léčebné péči o
školáky. Za účinné pomoci sdružení rodičů a přátel školy byla ve škole vybudována lékařská
ordinace a zubní ambulatórium. Jejich přípravě věnovali mnoho hodin s. M. Brzobohatá,
s. B. Čech, L. Činka a další. Vybavením pomohli OÚNZ a V. Roštejnský. Ve čtvrtek 11.
dubna si vyzkoušeli první pacienti zubařské křeslo v pěkně upravené ordinaci. “
Zář, 18. 4. 1963
1968/69
„Školní rok 1968/69 byl zahájen v pondělí dne 2. září 1968. V důsledku událostí z 21. srpna,
kdy celý národ byl šokován vpádem vojsk pěti spřátelených států v čele a z popudu
Sovětského svazu, bylo upuštěno od obvyklého slavnostního shromáždění na nádvoří školy.
Ředitel školy přivítal žáky i zaměstnance školy školním rozhlasem, byly zahrány státní
hymny, děti vybídnuty k národní hrdosti, pevnosti a nesmlouvavosti. “
1981/82
„Velmi dobrou úroveň má spolupráce s městskou lidovou knihovnou. Nejméně dvakrát ročně
se každá třída zúčastňuje besedy nad knihou. Navíc v tomto roce byla uskutečněna beseda se
spisovatelem Stanislavem Rudolfem a herečkou Jiřinou Petrovickou. “
1983/84
„Naší vnitřní mimořádnou výchovnou akcí bylo odhalení Památníku přátelství dne 6. 9. 1983,
současně byla i naše škola přejmenována na školu 9. května. Při této příležitosti předali žáci a
pionýři závazek, že nasbírají tolik druhotných surovin, kolik váží tank T 34. “
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Rozhovor s paní ředitelkou Mgr. Zdeňkou Dlaskovou
Bavil Vás už na ZŠ dějepis? – Bavil a moc, protože jsem na tento předmět měla paní
ředitelku Tomečkovou, která měla vždy velice poutavý výklad.
Které období z dějin máte nejraději? –Tak určitě středověk, konkrétně to jsou Přemyslovci
a Lucemburkové. Fascinuje mě na tom, jak lidé dříve žili. Různé zajímavosti o králích a
císařích, jaké měli milenky atd.
A naopak měla jste nějaký předmět, který jste neměla ráda? –Tak to nemůžu říct, jelikož
žádný takový předmět by se nenašel.
Které jídlo jste ve školní jídelně neměla ráda? – Tak takové nebylo žádné, jelikož jsem do
jídelny na obědy nechodila. (směje se)
Měla jste nějaké koníčky, kterým se věnujete dodnes? –Určitě. Jako malá jsem ráda
lyžovala a lyžuji dodnes, ale dnes už jezdím spíše jen na běžkách. Také ráda jezdím na kole a
moc ráda čtu. Baví mě i ruční práce, ale na ty už mi poslední dobou moc času nezbývá.
Chtěla jste už jako malá být učitelkou? V případě že ne, které povolání se Vám líbilo? –
Ano, chtěla. Učitelské povolání mě přitahovalo už od malička a dodnes toho nelituji. Hlavně
mě na něm fascinuje to, že vědomosti, které v sobě mám, mohu předávat někomu jinému.
Co se Vám na učitelském povolání líbí? –Práce s dětmi. Učím sice jen 6 hodin týdně, ale na
hodiny se vždy nesmírně těším, jelikož ředitelování je hlavně o manažerství, kdežto kontakt s
dětmi je mnohem důvěrnější a moje hodiny mě neuvěřitelně nabíjí, jelikož v ředitelně celý
týden vypracovávám různé zprávy atd. (usmívá se)
Eliška Bubáková, Tereza Kučerová 8. A
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Vzpomínka pana starosty Jiřího Hiekeho na léta strávená v bakovské škole
Když si vzpomenu na své dětství, vybaví se mi v paměti i chvíle strávené v naší škole. Tento
pocit zůstane člověku vryt do paměti na celý život. Moje vzpomínky na první léta strávená v
historické budově patří bezesporu k těm velice příjemným, na které nelze zapomenout.
Člověku se vybaví učitelé, kteří jsou v důchodu, nebo už nejsou mezi námi. Zůstala na ně
jenom příjemná vzpomínka.
Já osobně jsem navštěvoval naši zdejší základní školu rád, i když ne vždy to bylo pro malého
žáčka jenom radostné a krásné, co s sebou přináší docházka do vzdělávacího ústavu. Pravdou
však bezesporu je to, že naše škola prošla od dob mého mládí velkou změnou, protože se zde
vystřídalo více či méně oblíbených kantorů, kteří svoji práci určitě dělali a dělají s láskou.
Také postupné stavební úpravy změnily funkčnost obou budov k lepšímu a pomohly
zpříjemnit žákům jejich pobyt tak, aby také pro ně byla školní docházka příjemnou záležitostí,
patřící už neodmyslitelně k etapám našeho života.
Děkuji všem učitelům a učitelkám za to, co mne naučili a co jsem mohl a můžu uplatnit ve
svém životě a své práci. Jsem přesvědčen, že těch dalších 100 let prožije naše zdejší škola v
dobrém a pomůže tak při vzdělávání dalších generací.
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Vzpomínka na naše školní léta
Byly jsme děti 60. let, odkojené českými hity této doby a jen těžce dostupnou zahraniční
skupinou BEATLES.
Veselí, plní zdravého mládí. Nikdy však nezapomeneme na naši bakovskou školu, kde jsme v
lavicích prožili mnoho perných, ale i krásných chvil.
Chtěli bychom se alespoň ve stručnosti do tohoto období v našem životě vrátit.
Nesmazatelnou vzpomínku máme na 1. stupeň. Postupem let dostává nádech zašlých filmů ze
stříbrného plátna.
My všichni společně s našimi učiteli jsme tenkrát hráli hlavní role. Byli jsme ještě velice malí
a vyděšení, když jsme v roce 1962 poprvé překročili práh majestátní školní budovy. Obrovské
vysoké dveře nám otvíraly prostor, který byl zatím pro nás neznámý. Byli jsme rozděleni na
třídy A a B. Áčko uvítala paní učitelka Brumovská a ve vyšších ročnících neskonale vlídná
paní uč. Penzová. Třída 1. B poznala hodného pana učitele Procházku. Ještě dnes, po takovém
čase na nás jeho tvář září ze zažloutlé první školní fotografie. Obě dvě třídy se jistě pamatují
na jeho housličky, které byly jeho láskou. Neopomenul skoro každé ráno z nich vyloudit
melodie nějaké písně pro naše potěšení. Zpívali jsme snad „Pec nám spadla“. Ve druhém
ročníku si vzpomínáme na paní učitelku Třískovou, sice přísnější, ale dovedla nás zase o
kousek dál. Potom nás již od 3. ročníku převzala paní učitelka Benešová.
Často nám kladla na srdce, at’ se již začínáme učit, že se nám naše snaha zúročí na 2. stupni.
Prožili jsme spolu veselé i smutnější chvíle, možná byla i nějaká ta slzička, když se nám
vysvědčení příliš nezdařilo.
Po létech, když se občas setkáváme s našimi prvními učiteli, hledíme na ně s díky a úctou.
Patří jim všem pomyslné květy díků.
Další etapou v našem školním vzdělávání se stal 2. stupeň. Základní kámen našeho příštího
života. V té době, dá se říct, poměrně architektonicky mladá budova, kde v jejích útrobách se
ozýval od rána do odpoledních hodin velice živý hlahol nás žáků. Čím více nás čas přibližoval
k pubertálnímu období, tím jsme měli větší pocit, že nám život leží u nohou. Veškerým
výtkám našich učitelů jsme nepřikládali většinou žádnou váhu. Byli jsme prostě strašně mladí
a nezkušení. Někteří z nás byli již od útlého věku žáky s vrozeným talentem k učivu.
Vstřebávat školní vědomosti pro ně nebylo žádnou těžkostí. Z těchto žáků se po letech dalšího
speciálního studia stali inženýři, lékaři, učitelé i technici. Ale to vše byla zatím hudba
budoucnosti.
Jiní, méně nadanější, ale ne hloupí, uplatnili zase svoji schopnost vytvářet ve školním klimatu
komické situace. Tím ostatní velice bavili. Nebudu je jmenovat, každý z nás si ještě dnes
vzpomene na tyto milé experty. Během let nastaly i takové chvíle, kdy se jejich prohřešky
vymkly určitým hranicím a řešily se dvojkou z chování či ředitelskou důtkou. I toto vše však
patří ke školnímu životu.
Naše učitele jsme milovali, at’ jsme si to jako děti neuvědomovali. Také co se zrodilo
přezdívek, o kterých se již po letech nebudu zmiňovat. Do paměti nás všech se myslím
nesmazatelně vetkala vzpomínka na paní učitelku Neradovou. Co jsme se natrápili při jejich
hodinách zeměpisu! S vytřeštěnýma očima jsme hleděli na mapy světadílů. Svůj výklad vždy
podávala se ctí generála. V té době byla dámou velice korpulentního zevnějšku. Také zřejmě i
tím si získala respekt žáků při přestávkových promenádách na školní chodbě. Stávala na
vyšším schodišti s dřevěným ukazovátkem (věčně zlomeným) vztyčeným výstražně do výše.
Vždy uměla zjednat kázeň mezi žáky nižších i vyšších ročníků. Na škole se vystřídalo i
několik ředitelů. Mimo jiné vzpomeneme na paní ředitelku Tomečkovou. Vládla škole s
přehledem.
Pan učitel Livora, který byl vášnivým vyznavačem veškerého malířství, se v našich
vzpomínkách zapsal jako nesmazatelný komik. Tím ovšem nechceme snižovat jeho vážnost a
talent.
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Nezapomínáme na jeho tvořivý ukázkový výkres, který nám, sedíce v lavici, předváděl. My,
jeho bedliví žáci, jsme ho obklopili v kruhu, sedíce na lavicích. Byl natolik zaujatý svým
výtvorem, že ani necítil kruhovitý tanec a lechtání malířského štětečku na své lysé hlavě,
který prováděl jeden z žáků k pobavení žákovského publika. Na to se prostě nedá
zapomenout, určitě to myslel z lásky! Jistě si onen dotyčný pachatel vzpomene i po letech na
tento vskutku kabaretní kousek.
Našel se i takový žák, který opožděně přišel před děvčata na hodinu pozemků v montérkách
po dědečkovi, které na něm vlály. Třída padala smíchy.
Velký botanik a přírodovědec - pan uč. Studničný. To je jméno, které se též nedá zapomenout.
Ve svém kabinetu choval plná akvária myší, hadů, žab a pavouků. Odborným výkladem o této
„havěti“ dokázal nejednou vyloudit úsměv na našich tvářích. Ale i toto patřilo ke školní
výuce.
Na našem vzdělávání má také velkou zásluhu paní uč. Tichá, Černá, Tulková, Němcová,
Marková, Sládková, Bubáková a pan uč. Bednář.
Pro děvčata byl v těch letech idolem pan uč. Žďánský. Mladý, přitažlivý matematik. Myslím,
že dost z nás k němu chovalo své sympatie. Bohužel již není mezi námi, jako možná i více
kantorů, o kterých se zmiňuji. Totéž se týká i našich spolužáků Zdeničky Pešánové a Vládi
Bartoše.
Pro všechny žáky bez výjimky se superhvězdou na učitelském stupínku stala naše
nejmilovanější, velice mladá paní uč. Vagenknechtová. Měla k nám a našemu mládí nejblíže.
Dnes již můžeme říci, že jsme ji s láskou zlobili.
Myslíme, že se ani po těch letech nebudeme mýlit, když prohlásíme, že jsme ji milovali
všichni abécéčáci rovným dílem. Poslední školní výlet byl toho dokladem.
Rozlučkovou besídkou v červnu 1971 jsme společně opustili školní prostor magických lavic.
Bylo nám pouhých 15 let. Se školním nábytkem s typickou vůní, školními tabulemi a
matematickými vzorci míhajícími se před očima, záhadnými zákoutími kabinetu, bílým
stropem a barevnými zdmi jednotlivých tříd.
Někdo z nás se ale občas vracel ke školní budově. Možná ve dnech, kdy cítil úzkost v srdci a
oknem možná zaslechl hlas svého bývalého učitele, který ho zahřál na duši.
Zde se rodily naše první školní lásky, prožívali jsme tu i malé osobní prohry, ale i velká
vítězství.
Nyní žijeme plným životem střední generace. Mnozí z nás mají dospělé děti, možná i
vnoučata. Máme své radosti i starosti. Nikdy však nezapomeneme na prožitá školní léta a
trpělivost našich učitelů.
Děkujeme Vám, vážení učitelé, za vše dobré, vaši laskavost a také hlavně za to, že jste nás
dovedli na práh života.
Vaši bývalí žáci (1962 - 1971)
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ŠKOLNÍ ROK 2005 - 2006
Učitelský sbor
Marta Masopustová, Luboš Brodský, zástupce ředitelky Karel Piorecký, Ivana Kavanová,
Blanka Matějů, Jana Navrátilová, Milena Livorová, Dana Stehlíková, Ilona Dvořáková,
Václav Čech, Helena Kozáková, Jitka Kendíková, Jana Brodská, ředitelka školy Zdeňka
Dlasková, Jitka Bubáková, Blanka Černá, Jitka Brychová, Michaela Vrabcová, Věra
Bartošová, Helena Kaluhová, Jaromíra Rudolfová, Jiřina Piorecká, Eva Ernestová
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Třída: 1. A
třídní učitel: Mgr. Dvořáková Ilona
Bajerová Zuzana, Cecava Radim, Čapek Matouš, Dlasková Romana, Dudka Marek, Fantová
Anna, Flek Petr, Hradiská Martina, Husák David, Hyková Denisa, Jírová Nathalie, Jurová
Michaela, Kováčová Leona, Kroupová Monika, Lochmanová Adriana, Najmanová Sabina,
Nedomová Nikola, Nováček Lukáš, Paříková Simona, Resl Jan, Seniv Andrej, Slabá Adéla,
Slabá Tereza, Stránská Valerie, Turková Monika, Velechovský Jiří

Třída: 1. B
třídní učitel: Mgr. Ernestová Eva
Brož Miroslav, Carsková Adéla, Cimrmanová Tereza, Dúcová Nikola, Honc Miroslav,
Horynová Denisa, Hronovská Pavlína, Janeček Michal, Janoušková Pavla, Jírová Andrea,
Koláček Jakub, Kroupová Eliška, Marcinková Zuzana, Nevyhoštěný Radek, Ondřasina Pavel,
Pešánová Johana, Pilzová Nikola, Prošek David, Rothová Pavlína, Řehák František, Semecký
Lukáš, Stejskalová Anna, Šubrt Martin, Uhlířová Adéla, Vosálová Kristýna, Žďánská Radka
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Třída: 2. A
třídní učitel: Mgr. Kaluhová Helena
Baloun Matěj, Bartošová Marie, Burešová Kristýna, Černá Martina, Giňa Michal,
Grmolenský Martin, Grossmann Jiří, Hyka Michal, Jozífková Michaela, Jurica Vojtěch,
Juřicová Simona, Knéblová Tereza, Kovářová Michaela, Kysela Jan, Láska Vojtěch, Lojová
Renata, Matohlinová Zuzana, Myška Tomáš, Pelikovská Sandra, Sameš Libor, Slamená
Michaela, Vencláková Barbora, Vosála Jan,

Třída: 2. B
třídní učitel: Mgr. Brychová Jitka
Beranová Zuzana, Bímová Veronika, Bradáč Dominik, Brzobohatý Václav, Burianová Hana,
Bůžková Veronika, Čurijová Kristýna, Drahotová Lenka, Dvořáková Lucie, Flek Lukáš,
Hanzíková Lucie, Hýsek Štěpán, Kadlec Jan, Kilaková Diana, Kolumpek Martin, Macek
Miroslav, Palatínusová Irena, Pelikovská Lucie, Prokůpková Kristýna, Slobodzian Vladimír,
Stehlíková Vendula, Šedina Martin, Venclová Veronika, Vodvářka David, Zítka Adam
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Třída: 3. A
třídní učitel: Mgr. Vrabcová Michaela
Bernat Pavel, Dörfl Patrik, Hlavatá Michaela, Chalašová Kristina, Jireš Jan, Kešnerová
Pavlína, Klacková Sabina, Mašková Pavlína, Mattis Michal, Muschalik David, Navrátilová
Klára, Obermajerová Lenka, Pokorný Dominik, Průšek Milan, Reslová Lucie, Slavíková
Lucie, Smutný Roman, Studničný Jaroslav, Šimonová Petra, Šimůnková Martina, Štychová
Petra, Šverma Petr, Zavoralová Barbora, Zemancová Veronika

Třída: 3. B
třídní učitel: Mgr. Černá Blanka
Bartoš Lukaš, Beran Jaroslav, Gazsová Kristina, Kakasová Lucie, Kaluha Štěpán, Kertészová
Michaela, Kilak Martin, Koukalová Tereza, Kraus Zdeněk, Kůla Petr, Libich Jaroslav,
Mirgová Karina, Plicková Lucie, Resl Tomáš, Reslová Jana, Reslová Lucie, Reslová Pavla,
Sieber Jakub, Štěpánek Martin, Vlastová Kateřina, Zach Jakub
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Třída: 4. A
třídní učitel: Mgr. Bubáková Jitka
Adam Filip, Bartoňová Michaela, Bígl Tomáš, Černý Michal, Čurn Pavel, Hampeis Matěj,
Honcová Michaela, Jandová Vendula, Kolumpková Kateřina, Konopásková Lucie, Kunová
Monika, Loudová Aneta, Nováková Karolína, Nedomová Veronika, Rechcigl Jiří, Rindtová
Hana, Šmídová Vendula, Turek Lukáš, Urbanová Veronika

Třída: 4. B
třídní učitel: Mgr. Kavanová Ivana
Bartoš David, Bufáková Kristýna, Cimrman Michal, Dvořáková Nelly, Filip Jakub, Havrdová
Denisa, Hoření Martina, Jacinová Lucie, Kroupa Jan, Kuboušek Pavel, Kvapilová Kateřina,
Nedvěd Stanislav, Matohlina Ondřej, Mlynka Ladislav, Pospíšilová Kateřina, Roth Tomáš,
Sajver Jaroslav, Svobodová Adéla, Vancová Marie, Monyak Viktoria, Pařík Tomáš, Venclák
František
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Třída: 5. A
třídní učitel: Mgr. Bartošová Věra
Bubáková Zuzana, Drábek Jan, Dýnka Ondřej, Friedrich Petr, Gaszová Anežka, Kilak Adam,
Kozák Michael, Kraušner Matěj, Křibská Iveta, Kučerová Natálie, Laurinová Kateřina,
Mocová Eliška, Muschalíková Dominika, Najmanová Brigita, Nevyhoštěný Miroslav,
Ondřasina Lukáš, Rulc Tomáš, Řeháková Eliška, Samešová Monika, Slamený Peter,
Slavíková Magdalena, Zelenková Veronika, Zlámal Ondřej

Třída: 5. B
třídní učitel: Mgr. Rudolfová Jaromíra
Bartoš Martin, Fojtík Daniel, Hanzíková Martina, Hýsková Klára, Ihnátová Karolína, Kofrová
Michaela, Kováč Patrik, Krejčí Martin, Kučerová Tereza, Legnerová Kristýna, Marcinková
Markéta, Poroshok Irena, Řeřicha Petr, Řezáč Patrik, Sajver Jan, Soukup Martin, Strnad
Jakub, Štěpánková Lenka, Tichý Jiří, Špringerová Denisa, Volná Blanka, Žďánský Jaroslav
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Třída: 6. A
třídní učitel: Mgr. Brodská Jana
Čermáková Pavla, Čurej Miroslav, Doležalová Denisa, Doškář David, Galovský Petr,
Hošmánek Lukáš, Jonová Tereza, Kendík Lukáš, Koliáš Josef, Korba Martin, Kot’átko Vít,
Kulíková Anna, Louda Tomáš, Mlynková Jana, Morvayová Miroslava, Mrákota František,
Navara Miroslav, Rulcová Kateřina, Ryšavá Sabina, Smutný Josef, Stehlíková Karolína,
Stejskalová Michaela, Svoboda Martin, Syrůčková Veronika, Šubrtová Michaela, Turek
Tomáš, Váňa Ladislav

Třída: 6. B
třídní učitel: Mgr. Kendíková Jitka
Antošová Eliška, Bajer Radek, Bufáková Lucie, Čermák Michal, Drahota Jaroslav, Ďuračka
Vojtěch, Gažová Jana, Hastík Karel, Hozák Jakub, Hradiská Andrea, Hronovská Lucie,
Jirešová Veronika, Krausová Michaela, Krejbichová Tereza, Langhansová Marcela, Mařík
Michal, Mikolášek Pavel, Minář Jan, , Mrázová Michaela, Nováčková Tereza, , Pecková
Kateřina, Pokorný Daniel, Stejskalová Eliška, Vitmajer Petr, Volný Jaroslav, Zemancová Jana
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Třída: 7. A
třídní učitel: Mgr. Kozáková Helena
Bareš Vojtěch, Bartoš Petr, Brichová Tereza, Hampeis Václav, Hanáková Lenka, Jacinová
Petra, Janšová Veronika, Kovačová Nikola, Matohlina Petr, Pecková Denisa, Pěnkava Matěj,
Pospíšilová Sabina, Průšková Magda, Reslová Lenka, Rindt Jan, Řezáčová Nela, Šmejkal
Filip, Vích Lukáš, Vích Ondřej, Zelenková Jana, Žáková Kateřina

Třída: 7. B
třídní učitel: Matějů Blanka
Bartoníček Šimon, Beránek Tomáš, Číž Karel, Čurijová Martina, Drábková Martina, Filipová
Nikola, Fojtíková Michaela, Hrádková Zuzana, Chládková Eva, Jankovská Markéta, Mach
Richard, Nováková Romana, Pařík Luboš, Petráň Martin, Procházková Michaela, Říhová
Karolína, Slamený Tomáš, Šimůnková Adéla, Švermová Daniela, Tran Dominik, Tymich Jan,
Vlasta Tomáš
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Třída: 8. A
třídní učitel: Mgr. Čech Václav
Bartoň Ondřej, Bartoš Lukáš, Bubáková Eliška, Cicáková Markéta, Doan Kim Quanq,
Faciníková Lenka, Hlavatý Tomáš, Hoang Thi Thu Hang, Hozák Martin, Korelová Tereza,
Kroupová Šárka, Kučerová Tereza, Kvasničková Iveta, Mašek Jan, Mocová Michaela,
Nguyen Thi Thu Huong, Novotná Barbora, Odložil Lukáš, Paiš Jaroslav, Švejdarová Anna,
Záruba Vít

Třída: 8. B
třídní učitel: Livorová Milena
Bajer Jan, Beckert Zdeněk, Bušová Veronika, Čurejová Soňa, Doležalová Veronika, Homolka
Patrik, Hrabánek Jiří, Kolář Václav, Kučera Lukáš, Láska Pavel, Lochman Jakub, Malinová
Klára, Melich Michal, Minář Josef, Paulusová Iva, Rulec Michal, Tymichová Veronika,
Vaníčková Simona, Velichová Marcela, Vrablecová Zuzana
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Třída: 9. A
třídní učitel: Mgr. Piorecká Jiřina
Antošová Klára, Bušová Tereza, Cecavová Kristýna, Čížková Petra, Doškář Petr, Ďuračka
Tomáš, Hammer Lukáš, Horyna Michal, Hužerová Iva, Janšová Marcela, Kožíšková Alena,
Kvasnička Tomáš, Louda Michal, Mattisová Kateřina, Mikolášková Jitka, Mlynka Milan,
Mlynková Petra, Nevřivá Kristýna, Paulusová Kateřina, Paulusová Petra, Svoboda Jiří,
Šmejkalová Karolína, Zima Jakub, Zimová Andrea

Třída: 9. B
třídní učitel: Ing. Stehlíková Dana
Bartoš Martin, Beranová Monika, Bígl Lukáš, Čumpelíková Pavla, Dlask Tomáš, Jacinová
Kateřina, Janeček Milan, Laurinová Michaela, Loučová Andrea, Nedvědová Michaela,
Mrákotová Lucie, Pajkrt Lukáš, Pešková Štěpánka, Prinz Lukáš, Skotníková Aneta,
Šimůnková Klára, Švehlová Kateřina, Turková Monika, Víchová Monika
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Škola očima čtyř generací
O třídních schůzkách jsme rodičům rozdali dotazníky s deseti otázkami, které se týkaly
povinné školní docházky. Vyplnit je měli současní žáci školy, jejich rodiče, prarodiče a
praprarodiče. Některé odpovědi jsme vybrali a předkládáme Vám je k porovnání s vlastními
zážitky a vzpomínkami.
Má nejsilnější vzpomínka na školu
- nošení sourozenců na zádech do školy, protože neměli boty
- vyházení kalamářů z okna
- sázení lípy Svobody v září 1968
- hodiny přírodopisu – když jsme zlobili, paní učitelka nás t’ukla holení kostí do zad a
bylo po problémech
- celostátní vystoupení recitačního kroužku
- prvomájový a lampionový průvod
- škola v přírodě
Jací byli/jsou učitelé /oblečení, oblíbené průpovídky, rituály/
- učitelé nosili obleky černé barvy, byli méně tolerantní
- učitelé i žáci byli skromnější a bylo více slušnosti
- při vstupu učitele na hodinu jsme podávali hlášení
- každý z učitelů má nějaký svůj rituál, někdy víme již předem, co učitel řekne
p. uč. Matějů: “Náskok, nádech, dřepík, napít a pokračujeme. “
p. uč. Čech: “Než se k tomu však dostaneme…“
Jak učitelé ověřovali/ověřují naše znalosti
- ústní zkoušení, písemné na tabulku
- zkoušení orientační, ústní, písemné
Jak jsme byli/jsme odměňováni a jak trestáni
- ti nejlepší z nás mohli stát při různých akcích na čestném místě u tanku před školou
nebo nést v prvomájovém průvodu obraz některého z představitelů KSČ
- odměňováni jsme byli dobrými známkami, trestáni ukazovátkem nebo jsme byli „po
škole“
- 100x jsme museli napsat „nebudu zlobit“
- ústní pochvala, slabé fyzické tresty
Jaké pomůcky jsme využívali/využíváme při výuce
- tabulka, kus křídy nebo cihly
- výuka probíhala i v přírodě
- atlasy, počítače, meotary
- vycpaniny, PC programy
- občas se díváme na video, posloucháme ukázky z kompaktních disků nebo kazet
Jak jsme trávili/trávíme přestávky
- o velkých přestávkách jsme hráli hry na školním dvoře a běhali
- museli jsme chodit po chodbě „kolečka“ ve dvojicích
- povídáme si s kamarádkami, někdy se učíme na další hodinu
- když prší, chodíme do studovny
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Jak jsme se stravovali/stravujeme
- k svačině jsme měli nejčastěji chleba se sádlem nebo marmeládou
- stravovali jsme se doma, školní jídelna nebyla
- svačinu měl každý svou, obědy bývaly v bývalé dívčí škole
- ve školní jídelně jsme byli nuceni dojídat obědy
Jaká byla/je nabídka zájmových kroužků ve škole
- pěvecký sbor, němčina, hra na hudební nástroj, házená, pionýr
- stolní tenis, recitační kroužek
- kroužků byla spousta – pěstitelský, rukodělný, malířský
- výtvarný, hra na flétnu a kytaru, šikovné ruce
Jak probíhaly/probíhají rodičovské schůzky
- podle vyprávění rodičů si myslím, že probíhaly stejně jako dnes
- každý čtvrtrok, plná třída rodičů, probírala se výuka, ne chování jako dnes
Jak jsme si užívali/užíváme výlety, exkurze, prázdniny
- výlety do okolí – koupání v Jizeře, sběr hub a jahod
- na výletech jsme si užili spoustu legrace, byli jsme výborná parta
- na prázdniny jsem se vždy moc těšila, výletů a exkurzí mnoho nebylo, nejvíce jsme
trávili čas na koupališti
A ještě bych chtěl/a doplnit…
- tento projekt poskytne nynějším žákům přehled o tom, jak se učili jejich rodinní
příslušníci a také o tom, že v této době mají nesrovnatelné možnosti studia v
porovnání s prababičkami a pradědečky
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Pozvání do první třídy z roku 1933
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Ukázka dvojjazyčného vysvědčení z doby protektorátu (vydáno 9. 7. 1942)
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Bakovsko, únor 1961

29

PROMĚNY ŠKOLY A OKOLÍ
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Učebna fyziky a chemie

Školní jídelna
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Školní dílny

Výuka na 1. stupni
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