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n „Báseň naučná předvádí všeobecné pravdy z 
filosofie nebo mravouky, z umění a věd i z oboru 
zkušeností,  a to s největší názorností a živostí 

    a řečí krásnou“

  ( M. Blažek: Spůsobové básnictví, V Praze 1878)



„To je nějaký učitel z Čech. Říkal, že má času dost, u nich prý se 
školství potápí už několik let!“



Kreativní učitele jsem nesehnal, tak vás budou letos učit alespoň
tyhle krearury



Objevily se nové vzdělávací trendy,alternativní školy a 
učitelé se vydali do světa za sebevzděláváním

Chtějí se tu přiučit novým metodám



 S novým systémem financování škol začal boj o žáka



projektománie

n Darwin George matematik
n Darwin Charles přírodovědec      Tři po sobě jdoucí lichá čísla



n a byli zasíťováni

   



„dobrý voják Švejk?...já jsem špatný učitel Vomáčka



u nás rozezná dobrého učitele každé malé dítě



Byli jsme přesvědčováni, že naše povolání je posláním

   Chtěli jsme, aby nás 
učil alespoň jeden 
zapálený učitel



„Nejradši dělám učitele….Nikdo jiný neumí tak krásně sehnout 
hlavu!“



Konečně – 
zvyšování platů

 Ještě nám dvakrát 
přidají a budem 
brát tolik co loni

Fyzikář se na výpisu z účtu přesvědčil,
že nula od nuly pojde



„mýlíš se, slovanští věrozvěstové se nejmenovali Mǘller a Thurgau!“

Po odsátí těch, kteří se v raném věku stihli patřičně projevit, zůstává 
průměrný český žák. Takový žák si chce především: 
    zakouřit, zapařit,  zajánevímcoještě,



Začali jsme zavádět nové předměty

POČTÁŘSTVí
:: NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH ::

MĚŠŤANSKÝCH  V  ÚLOHÁCH

  KU POTŘEBĚ VŠECH TŘíD ŠKOL MĚŠŤANSKÝCH.

    NAPSAL
LABISLAV FRYČEK,

            ODBORNÝ  UČlTEL MĚŠŤANSKÉ  ŠKOLY  V PLZNI,

Schváleno výnosem c. k. ministerstva kultu a vyučování 
ze dne 11. března 19/0 čís. 3935.

za učebnici pro chlapecké i dívčí školy měšťanské 



n § 14. Počet lhůtový. (Výsledky na straně 246.) 
n § 15. Počet spolkový. (Výsledky na straně: 246., 247. a 

248.) 
n Co je valuta? (Mince, bursovní papíry a drahé kovy 

nazývají se valuty, používá se jich místo peněz.) Kursy 
vídeňské bursy ze dne 15. června 1907. 

n 32. V Čechách náleží knížeti Adolfu Schwarzenbergovi 
177.310 ha půdy, knížeti Colloredo-Mansfeldovi 57.691 
ha, knížeti F'iirstenhergovi 39.162 ha a knížeti 
Liechtensteinovi 36.189 ha. Kolik (%) české půdy náleží 
těmto čtyřem velkostatkářům? (Na Moravě arcibiskupu

        olomouckému 47.799 ha.)





Osvědčení 
a
vysvědčení



I učitel může být na konci své kariéry přijat lidskou společností 
za plnoprávného člena



Fit for the job



„Nevím proč, ale nějak
mi ta socha připomíná
naše školství“

Naše školství tam zatím nevidím



Zachovali jsme tradici a dnes jsme učitelé národů skoro všichni
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