1952 – 53.
K budování a obraně
vlasti buď připraven!
Škol. rok 1952 – 53 začal 1. září 1952. Pionýři a pionýrky přivedli do pečlivě vyzdobených místností
naše nové žáky – prvních tříd a uvedli je na místa. Žáci celé školy vyslechli slavnostní program
vysílaný škol. rozhlasem:
1. Projev zast. ředitele školy s. J. Kříže
2. Kulturní vložka 5.a
3. Přivítání do nové práce s. Jinclovou, škol. ref.
4. Projevy patronů
Patroni a zástupci lidosprávy navštívili osobně děti všech tříd a přáli jim úspěch v radostné práci
v novém škol. roce.
V 10.15 byl vysílán projev nám. min. škol. a1 A. Zajíce, který od nás všech žádá práci dokonalou a
radostnou, chce, abychom si uvědomili, že žijeme ve velké době, která žádá od nás velké úkoly. Naše
děti musí být vychovány k vysoké vlastenecké hrdosti, aby patřily k těm, kdo sotva dokončili
velkolepý dnešek, již stavějí ještě větší zítřek. Stále však mějme na paměti letošní heslo: K budování a
obraně vlasti buď připraven!
Rozdělení tříd:
1.a L. Franzová (v č. 2) střídá
1.b J. Vojáčková (v č. 3) – „ –
1.c J. Pluhařová (v č. 2) - „ –
2.a J. Pařík (v č. 11)
-„–
2.b J. Doubková (v č. 8) - „ –
2.c A. Myšáková (v č. 8) – „ –
3.a H. Tarabová (v č. 11) – „ –
3.b B. Hájková (v č. 2) - „ –
4.a D. Matoušková (v č. 6)
4.b A. Procházková (v č. 7) –
4.c J. Kříž (v č. 5)
5.a M. Vávrová (v č. 9)
5.b V. Janoušková (v č.8)
3.c M. Vinopalová (v č. 10)
Za ředitelku s. M. Křížovou, která má mateř. dovolenou byl ustanoven zástupce s. J. Kříž. Na naši
školu byli určeni 2 noví soudruzi učitelé a to:
D. Matoušková a J. Pařík.
Životopis: Drahoslava Matoušková: Narodila jsem se 28. března 1932 v Bořenovicích okres Benešov,
v roce 1938 jsem začala tamtéž chodit do jednotř. obec. školy. V r. 1943 jsem byla přijata na tehdejší
měšť. školu v Benešově u Prahy a později do reál. gymnasia v Benešově. V r. 1946 jsme se
přestěhovali do Prahy, a já jsem pokračovala v studiu na reál. gym. E. Krásnohorské. Když se v r.
1950 zakládala ped. gymnasia, přestoupila jsem na ped. gym. do Ostrovní ul. č. 9. Chtěla jsem se státi
učitelkou, protože mám ráda děti a chci je dobře vychovati a učiti.
Na pedag. gym. jsem letoš. roku složila závěreč. zkoušku a stala jsem se učitelkou na zdejší škole.
Jiří Pařík: Narodil jsem se 3. X. 1932 v Radošovicích u Prahy. Z Radošovic jsme se přestěhovali do
Prahy – Žižkov. Tam jsem začal chodit do školy. Ze Žižkova jsme se přestěhovali do Strašnic, kde
jsem chodil obec. školu a začal chodit do měšťanky.
Od r. 1945 jsem navštěvoval gymnasium na Vinohradech do konce šk. r. 1949 - 50. Potom jsem
vstoupil na ped. gym. v Praze XII., Korunní 2. Zde jsem 24. června 1952 maturoval.
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Následující slovo je nečitelné

Původně jsem měl v úmyslu učit na stř. škole. (Chtěl jsem jít na ped. fakultu). Když však zřídili ped.
gym., protože byl nedostatek učitelů, rozhodl jsem se, že budu zatím učitelem na nár. škole. Pro
budoucnost chci studovat češtinu a těl. výchovu stř. školy.
Božena Bartůňková: jsem rozená v Příbrami 9. června 1922. Obecnou školu jsem prošla v roce 1928 –
1933 v Březových Horách, v roce 1933 – 41 v Příbrami klas. gymnasium.
Po maturitě jsem odešla do Prahy. Po roční praxi v kanceláři v knihařství jsem byla úřednicí ve vinnýh
skladech. V roce 1944 mě dal úřad práce do Říše do zbrojovky jako pomocnou dělnickou sílu.
Po válce jsem studovala na filosof. fakultě češtinu a latinu. Žila jsem z kondic téměř ze všech
předmětů. V pátém semestru jsem přešla k soc. vědám a psychologii. Protože jsem chtěla učit děti
defektivní, hospitovala jsem v Zemské třídící stanici.
Po absolvování filos. fakulty odešla jsem do Radnic u Plzně. Učila jsem na střední škole češtině,
biologii a matematice. Když jsem byla těhotná, vrátila jsem se do Prahy. Narodil se mi syn 22. ledna
1952. V dalším šk. roce jsem se vrátila do školské služby a nastoupila jsem 1. prosince 1952 na nár.
škole v Praze 10 – Hostivaři.
Výzdoba nástěnek a vyučování bylo zaměřeno začátkem šk. roku k těmto událostem:
29. VIII. Slovenské národní povstání
7. IX. Letecký den
8. IX. Julius Fučík
14. IX. Den horníků
15. IX. 85 let P. Bezruč
XIX. sjezd UKSČ.
22. X. pořádal člen SNB přednášku o národní bezpečnosti.
28. X. Den znárodnění.
7. XI. byla na počest 35. výročí Velké Říjnové revoluce estráda s programem. Estrády se zúčastnili
vedle rodičů též zástupci našich patronátních závodů. Před oslavou probíhala kampaň s heslem:
Poznejte SSSR! Program této kampaně byl žáky i učiteli dobře připraven nástěnkami, časopisy,
sovětskými písněmi a doporučením knih, vyprávějících o SSSR.
13. XI. byla prohlídka zubů všech dětí. Děti s vadným chrupem doporučeny do míst. ambulatória, kde
jim byl chrup postupně ošetřován.
17. XI. vzpomenuto mezinár. dne studentstva.
18. XI. Při vzpomínce na 100. výročí úmrtí M. Alše byly vystaveny ve vitrinách a nástěnkách obrázky
tohoto velikého umělce a zvláště vyzvednuta lidovost jeho bohatého díla.
23. XI. oslavili jsme 56. narozeniny přes. K. Gottwalda.
12. XII. byl světový mírový kongres ve Vídni.
18. XII. se zúčastnily vyšší třídy film. představení „Liška Bystrouška.
Na výzvu ČSSP konaly se v dětmi přípravy na příchod Dědy Mráze, který přijel 1. 1. 1953 do Kult.
domu.
5. I. 1953 bylo slavnostní zahájení vyučování v posledním roce pětiletky. Nástěnky na chodbách a ve
třídách byly aktuelně vyzdobeny. Školním rozhlasem vysílána estráda, k níž byli pozváni zástupci
našich patronátních závodů Tonava a Autorenova, kteří k dětem promluvili o své práci a vyzvali je,
aby i ony přispěly ke splnění úkolů naší první pětiletky zvýšeným úsilím ve školní práci. Ředitel školy
doporučil dětem, aby měly denní práci a zábavu naplánovánu. Promluvil o veliké výstavbě naší vlasti,
významu nových hutí a vyzval děti ke zvýšenému sběru odpadových surovin, zvláště želez. šrotu.
Estráda byla doplněna básněmi a písněmi.
15. I. přečteny žákům články z denního tisku o čsl. dělostřelectvu.
17. I. byl sjezd čsl. obránců míru. Žáci všech tříd kreslili výkresy, kterými přiměřeně svému věku
vyjádřili, že naše vlast si nepřeje války a jde za SSSR v obraně míru a social. budování. Žáci, zvláště
ve vyšších třídách živě sledovali zprávy denního tisku. Mnozí viděli přijíždět nejlepší pracovníky
vyslané zvody z celé republiky a rodiče některých se sjezdu zúčastnili jako delegáti. Děti zhotovily
holubičky a vyzdobily jimi okna.
21. I. byla škol. rozhlasem vysílána vzpomínka k 29. výročí úmrtí V. I. Lenina vytrvalého bojovníka
za práva dělnické třídy. Zdůrazněno heslo: Učit se, učit se, učit se!

30. II. 532 začaly pololetní prázdniny, které byly vzhledem k četným onemocněním dětí prodlouženy
do 16. II. 1953.
10. II. byla škol. oslava 75. narozenin min. škol. Z. Nejedlého. Vyzvednut význam jeho pro naše nové
školství: jednotná škola. Vydání Jiráskových spisů, které se dostalo do rukou nejširší veřejnosti – jeho
zásluhou.
22. II. byla přehlídka Lidových milic. Dětem vysvětlen význam LM a předváděny ukázky z časopisů.
23. II. vzpomenuto J. Fučíka, který žije v mysli pokrokové mládeže celého světa. Dětem čteny
výňatky z jeho knih. – 23. II. byl den Rudé armády.
25. II. byla slavnost na počest Vítězství lidu o únoru 1948. Slavnosti s bohatým programem se
zúčastnili naši patroni. V týdnu před oslavou byly děti seznámeny postupně s životem dělníků dříve a
dnes a o významu únorového vítězství pracujícího lidu pro nás i pro budoucí.
5. III. 1953 zemřel J. V. Stalin. Památka jeho uctěna 2 min. ticha.
7. III. Byl Mezinárodní den žen. Program zaměřený k výzvě dětem, aby matkám, co nejvíce pomáhaly,
aby se řádně učily a chovaly, aby se maminky bez obav mohly zapojit do řad pracujících. K dětem
promluvila předsed. výb. čsl. žen s. Votýpková o založení výb. čsl. žen a jeho významu. Děti psaly
patronkám děkovné dopisy a vyrobily maminkám dárky.
14. III. byl hromadný poslech tryzny o pohřbu J. V. Stalina. Denně bylo sledováno rozhlasové vysílání
šk. rozhlasu o životě a díle J. V. Stalina.
14. III. zemřel president K. Gottwald.
16. III. uctěna jeho památka dvoumin. tichem.
19. III. byla vyslechnuta tryzna za pres. rep. K. Gottwalda a denně poslouchány rozhlas. relace o
životě a díle K. Gottwalda.
21. III. provedena volba nového presidenta republiky. Zvolen Ant. Zápotocký.
27. III. byl poslech šk. rozhlasu o novém pres. A. Zápotockém.
V posledním týdnu v dubnu byly vysílány denně předmájové pětiminutovky, které vyvrcholily
v pětiminutovky májové spojené s programem provedeným dětmi i učiteli. Závazky učitelů týkaly se
většinou pomoci v družině a v tělových. kroužcích. Nástěnky ve třídách a na chodbách byly
vyzdobeny a nejlepší závazky dětí vystaveny. Je vidět, jak naši žáci sledují tisk a rozhlas a jsou vedeni
k uvědomělému vlastenectví. Tato skutečnost vyplývá z mnohých dětských závazků jako: sázení a
ošetřování ovocných stromků, založení záhonků zeleniny, pomoc matce a vykonávání některých prací
za ni, aby mohla nastoupit do práce, pomoc spolužákům v učení i mimo školu a j.
8. V. v 11 hod. se shromáždili žáci a učitelé celé školy u pomníku padlých, kde položili krásný věnec
našim padlým hrdinům v květnové revoluci. U hrobu stáli pionýři čestnou stráž. Po proslovu, kde bylo
vděčně vzpomenuto všech padlých hrdinů našich i sovětských, následoval program, projevující
věčnou vzpomínku na všecky ty, kteří padli za naši svobodu.
Od 16. III. byla v pětiminutovkách uváděna hesla: Buď důsledným! Zacházej šetrně se svými věcmi!
Buď zdvořilý vždy a všudy! Buď včas připraven na hodinu! Zdrav učitele! Buď ukázněný v šatně!
Pořádek ve třídě! Včas do školy! Přezouvej se pořádně! Měj denní pán!
Po týdnu bylo zjišťováno, kteří žáci se řídili nebo neřídil našimi pokyny a někteří byli jmenováni
rozhlasem.
Družině byla věnována po celý rok veliká péče jak zast. ředitelem, později ředitelkou, tak všemi
učiteli, kteří do družiny pravidelně docházeli pomáhat při obědech, úkolech a řešení problémů
výchovných. Soudružky z džiny chodily do tříd na hospitace a soulad mezi nimi a učit. sborem byl
vzorný, dík dobré vůli na obou stranách. Styk patronátních závodů se školu byl přátelský a ničím
nenarušený. Děti byly několikráte u patronů a předvedly program při slavnostních schůzích. Patroni se
zúčastnili našich slavností a promluvili k dětem. Závod Tonava daroval krásnou osobní váhu škole a
závod Autorenova vozil děti svým autokarem na školní výlety.
Na stálou škol. výstavu poslali jsme dne 6. 6. 53 48 výkresů ze všech tříd.
Dne 31. IV. Hospitovala na škole s. inspektorka L. Kavánková a dne 5. – 8. V. s. insp. Bušková.
Společná porada s učit. sborem se konala 13. V. 1953.
Pionýrská organisace:
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Oprava: 30. I. 53

Na začátku šk. roku se PO sice na škole ustavila, ale dosavadní vedoucí skupiny pro nedostatek času
se nestarala dost o výchovu mladých vedoucích ani o dobrý chod pionýrských oddílů. V lednu, kdy
převzala vedení nová vedoucí, začali se vedoucí oddílů pravidelně scházet každý čtvrtek. Schůzky
oddílů byly pravidelné o náplni schůzek se hovořilo na schůzkách vedoucích a v schůzkách skup.
rady.
30. IV. Se konal slavnostní pionýrský slib. Slib skládalo 45 dětí. Vykonávání slibu se zúčastnila s.
insp. Kavánková a s. Jimelová, škol. referentka.
Po celý rok fungovaly na škole zdravotnické hlídky. Byly konány pravidelné zdravotnické komise a t.
zv. létající komise bodovaly třídní pořádek a osobní čistotu dětí. V rámci zdravotnické péče
uspořádány kursy první pomoci pro žáky čtvrtých a pátých tříd. K závěrečné zkoušce před zástupci
z okres. vedení ČSČK se přihlásilo 86 dětí, a z toho 69 žáků prospělo a 10 žákům povolena opravná
zkouška. Odznak BOZO obdrželo 79 dětí.
SRPŠ konalo každé první pondělí v měsíci výborové schůze a 4x ročně schůze plenární, na kterých
byly čteny rodičům politické a pedagogické referáty, podávány informace o škole a zodpovídány
dotazy. Třídní schůzky konány pravidelně, od hospitací rodičů upuštěno ze zdravotních důvodů.
Škola se účastnila soutěží:
ve spoření, kde se umístila
ve sběru odpadových hmot
Několikrát za rok byly děti vyzvány, aby zvýšily sběr. Celkem za šk. rok 1952/53 a odevzdáno
.
kg odp. surovin.
Během roku byl každý měsíc promítány filmy, připínající se k vyučování i zábav. grotesky.
Žáci naší školy se zúčastnili ve šk. roce 1952 – 53 těchto exkursí: technické museum, okružní jízdy
Prahou, národop. museum, Loreta, stát. škol. statek v Uhříněvsi.
Od února 53 probíhalo na škole individuální školení, jehož se zúčastnili všichni členové sboru nár.
školy i družiny.
Branná cvičení byla pořádána všemi třídami v rámci osnov branné výchovy.
Učitelé navštěvovali rodiny žáků špatně prospívajících. Každý měsíc byly uskutečněny třídní schůzky
rodičů s učiteli. Kázeň se značně zlepšila, slabí žáci byli doučováni. Učitelé začátečníci byli všemi
členy sboru ochotně instruováni. Po celý rok byla sokolská družina o skupinách. V Daliborově ulici
pracovali učitelé 2x brigádnicky při stavbě nové silnice.
1. 6. byl žákům přiměřeně věku vysvětleno význam nové měny, jak máme zacházet s penězi a o
šetrnosti.
Zahájení MDD bylo v Kult. domě, kde byla beseda s prof. Dismannem. Zakončení bylo ve Strašnicích
v neděli 7. 6. 1953. V ranní pětiminutovce byla dětem připomenuta bezplatná péče vlády a pracujících
u nás – dítě. Pionýři odeslali pozdravy pionýrům lid. dem. zemí.
6. 6. odeslali jsme sloh. celky pojednávající o nové měně na ONV s. inspektorce.
V rámci MDD byly pořádány tyto výlety:
Na Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Petřín, Hradčany, Lidice, Seč, Hluboká.

