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Syndrom vyhoření jsem nikdy 
neměla, říká pedagožka Marce-
la Daňková, která učí na prvním 
stupni ZŠ Demlova již přes 40 let.

Veronika Dawidowicz ז

Jak dlouho učíte?
Učím 41 let na jedné škole. ZŠ 

Demlova byla mou první a je i mou 
poslední školou, na které jsem půso-
bila a kde jsem vždy byla šťastná. 

Vždycky jste byla třídní učitel-
kou?

Ano, po celou dobu. Už jsem učila 
i vnoučata svých žáků, brzy možná 
přijdou i nějaká pravnoučata.

Ze začátku jsem učila jen 1. a 2. 
třídu a po cca 15 letech se začalo 
chodit od 1. až do 5. třídy. Což pro 
mě bylo ideální, jelikož já to mám 
tak, že si na ty děti zvyknu, přiros-
tou mi k srdci a pak je předávám. 

Co vás na vaší práci baví a bavi-
lo nejvíc?

Ta práce s dětmi. Miluji děti a 
mám to štěstí, že moje zaměstná-
ní je mým koníčkem. Teď mám 
poslední třídu před důchodem a 
slíbila jsem jim, že je dovedu do 
páté třídy, proto tři roky přesluhu-
ji. Momentálně jsem na neschopen-
ce, ale věřím, že na závěr roku zase 
budeme spolu. 

Měla jste někdy za těch 40 let 
syndrom vyhoření?

Nikdy. Hrozně ráda chodím do 
školy. Kolegyně se mi i smějí a pta-
jí se mě: Tak co, už se zase těšíš do 
školy? (smích)

Když já to ale vážně dělám s lás-
kou a na ty děti a rodiče se to pak 
přenáší a jsou bezvadný.

Měnil se za ty roky, co učíte, 
nějak přístup k dětem nebo meto-
dy učení?

Určitě. Mění se metody i for-
my práce s dětmi. Obzvlášť pak s 
novou technikou. Dřív jsme měli 
ve škole tabuli a počítadlo. Měli js-
me magnetofon nebo tranzistorák. 
Když už jsme měli televizi, to bylo 
něco. Například když jsme se díva-
li na Nagano. Teď mají děti ve tří-
dách interaktivní tabule, počítačové 
učebny, pracují na notebooku. Jsou 
to machři. Já se musela všechno učit 
a někdy to bylo těžké. A teď mě to 
baví.

Měnilo se například chová-
ní dětí? Byly dřív vychovanější, 
poslušnější?

Řekla bych, že dětská duše je stej-
ná. Působí na ně okolí a rodina, ve 
které se nachází, a do toho i ta tech-
nika. 

Dřív si děti o přestávkách hrály, 
odpoledne běhaly na sídlišti. Teď 
mají kroužky mimo školu, sportov-
ní kluby, chodí do ZUŠky, ale také 
jsou hodně doma a už tolik ven 
nechodí.

Vždy v pondělí, když míváme 
„breptando“, to je čas, který věnuje-
me tomu, že si s dětmi řekneme, co 
jsme dělali o víkendu. 

Ony se vypovídají, povypráví, kde 
byly a co dělaly, a zároveň se nau-
čí vyjadřovat. Z jejich vyprávění je 

Dětská duše zůstává stále stejná

vidět, že se jim rodiče věnují. 

Řešila jste ve svých třídách šika-
nu?

Určitě někdy ano, ale už je to hod-
ně dlouho. V současné době a tady 
v té třídě jsem se s tím nesetka-
la. Nicméně si myslím, že když ten 
problém je, dá se řešit.

Myslíte si, že dnešní moder-
ní doba, moderní technologie 
jsou dětem na škodu? Umí spolu 
komunikovat?

Ony spolu komunikují. Volají si, 
píší si zprávy. Já jim vždycky kladu 
na srdce: Žádné psaní s cizími lid-
mi, žádný Facebook. 

Dřív si děti vymalovávaly omalo-
vánky, stavěly stavebnice, teď ma-
jí tohle. Ve škole ale mobily nes-
mí používat. Nechávají je v šatně a 
povídají si se mnou i mezi sebou. 

Myslíte si, že vývoj technologií 
patří k dnešní době? Že mají mít 
mobily a tablety?

Asi ano. Když je používají s mírou 
a ne pět hodin denně, tak proč ne. 
Děti, které by je nepoužívaly, by 
zase byly proti těm ostatním poza-
du. Doba si to žádá a jde dopředu. 

Jak vzpomínáte na poslední dva 
školní roky, kdy vypukla korona?

Bylo to něco neznámého a šel 
z toho strach. Děti byly vystrašené, 
jelikož slyšely z televize všechny ty 
zprávy. Snažila jsem se na ně pozi-
tivně působit s tím, že zase bude 
dobře a že to spolu dáme, když 

budeme dodržovat všechna hygie-
nická opatření. 

Postavily se k tomu báječně. I 
jejich rodiče. Postřehla jsem, že 
asi vidí, že jsem ohrožená skupina, 
a děti ke mně nechodily. Dřív mě 
objímaly, chodily se pomazlit. Měly 
nejspíš informace od rodičů, aby 
ke mně nechodily. Nosily roušku, a 
přitom nemusely. Nikdy jsem to po 
nich nevyžadovala. Musím je váž-
ně jen chválit. Mám s dětmi krásný 
vztah. Voláme si nebo mi i psaly.

A jak vám šla distanční výuka?
Pro mě to byl ze začátku horor. 

To, co potřebujeme dělat ve škole 
jako vypsat třídní knihu a tak dále, 
to zvládám, ale jak mám z domu 
učit? Na počítači jsem vůbec neu-
měla. Naštěstí mám jednu báječnou 
kolegyni, Janičku Blažkovou, která 
mi vše nainstalovala a naučila jsem 
se od ní vše potřebné. 

Měli jste online prezenční výu-
ku?

Ano, vídali jsme se. Děti mi ukazo-
valy, co mají doma. Jeden můj žák, 
Honzíček, mi ukazoval třeba králíč-
ka „Mufinku“. Ve třídě mám 26 dětí 
a většinou všech 26 dětí bylo při-
hlášených. A když ne, vždycky jsem 
měla omluvenku. Dělali jsme, co 
jsme mohli a šlo nám to bezvadně. 
Klobouk dolů i před rodiči.

Máme ten vztah takový, jaký 
máme, protože to děláme všechno 
s láskou. 

Zásobovala jste děti úkoly?

Nic se nemá přehánět. Dávala jsem 
úkoly tak, aby se daly zvládnout. 
Nechtěla jsem, aby děti byly pře-
těžované. S rodiči jsme si často vola-
li a řešili, jak to zvládají, a vše bylo 
v pořádku. 

Jedna holčička se teď dostala na 
„gympl“, s tou jsme spolu trénovaly 
na přijímačky.

Je těžké se s těmi dětmi po pěti 
letech loučit?

Strašně. Jsou to moje děti. Já je 
mám jak vlastní. Pro mě je to hrůza.

Chodí za vámi například na náv-
štěvy vaši bývalí žáci?

Ano, a dokonce bych řekla, že spíš 
chlapci. 

Co vám nejvíc chybělo během 
covidu s vašimi žáky?

Jednoznačně ten kontakt s dětmi. 
Já se na ně denně těšila. Byla jsem 
s nimi „z očí do očí“. To je to, co mi 
chybí - ty oči.

A o co si myslíte, že přichází ty 
děti?

Ony taky chtějí být spolu. I teď, 
když marodím, se mě ptají, kdy při-
jdu. Chybí jim kontakt, pomůcky. 
Ony referáty umí připravit nebo 
vypracovat úkol, ale třeba geometrie 
byla velmi těžká. Tam se vše dělá u 
tabule. 

Co říkáte na to, že by se dětem 
zkrátily o měsíc prázdniny a pro-
táhla o měsíc škola?

Já si myslím, že dělaly, co moh-
ly, a že si prázdniny zaslouží. Děla-
ly maximum a bylo to pro ně moc 
těžké. Navíc spousta dětí pracuje 
samostatně, jelikož rodiče byli v prá-
ci. 

Jaký byl prospěch dětí?
Mimořádná situace, mimořád-

né známky. Děti opravdu zabraly a 
snažily se. Samozřejmě jsou i prů-
měrné děti, ne všechny děti jsou 
naprostí jedničkáři, ale všechny se 
tak moc snažily, že i tam, kde by byla 
normálně trojka, se známka zlepšila, 
protože i rodiče jim tolik pomáhali. 

Stihnete se svými dětmi rozlou-
čit, než odejdou na 2. stupeň?

Určitě! Udělám pro to všechno. 
Navíc jdu i do důchodu. Když o 
tom, že odcházím, mluvím, tak si i 
pobrečím. 

Kromě učení píšete také kroniku 
školy…

Před těmi 40 lety, když jsem kro-
niku přebírala, byla malovaná. I já 
jsem malovala vodovkami, tempe-
rami… Jak se začaly děti fotit, přidá-
vala jsem fotky z konce roku, články 
z novin.

Mám tři kroniky, jednu malovanou 
a tuhle už budu taky pomalu končit.

Chtěla byste říci něco na závěr?
Chtěla bych poděkovat všem rodi-

čům svých žáků, byli úžasní, snažili 
se a jednou jim ty děti všechno spla-
tí za to, jak se o ně starají, a zároveň 
bych chtěla poděkovat vedení ško-
ly, jak mi vycházejí vstříc a za celé ty 
roky. Byla jsem na té škole šťastná.

MARCELA DAňková bere profesi učitelky jako poslání a zároveň je jejím koníč-
kem. Za čtyřicet let neměla nikdy syndrom vyhoření.  Foto: Veronika Dawidowicz


