
Dne 22.5.2014 dělám rozhovor se svým dědou Václavem Vávrou.

Základní školu v Nedabyli navštěvoval před 59 lety. (1955)

V té době byl ředitelem Bohuslav Jirák. 
j

Vyučtrjí cí: paní Marie Průchov á, paní Helena Simková a pani Marie
Matlasová.

V jedné třídě byly dva sloučené ročníky.

Žakit v jedné třídě bylo kolem dvaceti.

Celou školu navštěvovalo přes padesát Žákt.

Tehdy byla možnost navštěvovat Mičurinský kroužek, ktery
navštěvoval.

obědy se do školy neďováŽely. Nosili si větší svačinu.

Povinným předmětem bylo Náboženství.

Na škole se vyučoval Ruský jazyk.

Jezdili na výlety po Jihočeském kraji.

Škola pořádala besídky a divadelní představení.

Jeho nejoblíbenějším předmětem byl Zeměpis a neměl rád Kreslení.

Pan Vávra zavzpomínal i na svůj průšvih, kdy vyhodili aktovku
z okna ze šatny.

Ve škole měl nejoblíbenějšího kamarádaJiřího Fousku aYác|ava
Štetku.

V dnešní době je na škole všechno nové. My jsme museli při velkém
mrazr nosit uhláky s uhlím do třídy.

Rozvor vypracoval Martin Šustr



Dne 21'. 5.2014 dělám rozhovor s paní Vlastou Fajtlovou.

Zák|adní školu v Nedabyli navštěvovala před 58 lety. (1956)

V té době byl ředitelem pan Bohumil Jirák.

Vyučujíci taktéŽ pan Bohumil Jirák.

V jedné třídě byly dva sloučené ročníky.

Žautlv jedné třídě bylo asi patnáct.

Celou školu navštěvovalo přibližně čtyřicet žáků.

Tehdy byla ve škole možnost navštěvovat turistický a čtenářský
kroužek. Paní Vlasta navštěvovala oba dva.

obědy se do školy jiŽ dováŽely, ale zďa byly dobré, si již nevzpomíná.

Povinně se Žáci učili předmět občanskánauka, kteý se dnes vyučuje
ažna druhém stupni ZS.

Na škole se vyučoval Ruský ja,yk.

Paní Vlasta si nevzpomíná, Žeby se školou někam jezdili.

Akce ve škole pořádala Pionýrská organizace Jiskra.

Žaci si museli dávat pozor na vhodnost svého oblečení.

Jejím nejoblíbenějším předmětem byl Ceský ja,ryk a moc ji nebavila
Matematika.

Její nejmilejší kamarádka byla Jarmila Beníšková.

Školu navštívila v nedávné době a nejvíce jí zauja\a oprava budovy.

Rozvor Vypracoval David Šafránek



Dne |4. s.2014 dělám rozhovor s paní Miladou Havlicovou.

Zák|adní školu v Nedabyli navštěvovala před 7 6 lety . ( l93 8)

V té době byl ředitelem pan Jan Brož. í.

Vyučují cí: taktéŽ pan Jan BroŽ.

V jedné třídě byly dva sloučené ročníky.

Žautl v jedné třídě bylo dvacet.

Celou školu navštěvovalo přes padesát žáků,

obědy se do školy nedováŽely. Nosili si větší svačinu.

Povinně se žáci učili předmět Náboženství, kteý je dnes jiŽ jen

volitelným předmětem.

Na škole se vyučoval Německý jazyk.

Paní Havlicov á si nevzpomíná' Že by někam jezďi|i na výlety.

Jejím nejoblíbenějším předmětem bylo Kreslení a Ruční práce a moc
ji nebavily Počty.

Ve škole se měli všichni rádí a všichni byli kamarádi.

Rozvor vypraco v ala Andrea Do ležalová



Dne 19. 5. 2014 dělám rozhovor s mým otcem Miroslavem Vávrou.

Zák|adní školu v Nedabyli navštěvoval před 30 lety. (1984)

V té době byla ředite|kou soudružka ředitelka Alena Vosejpková.

Vyučuj ící : soudružka učitelka Y rua|ov á.

V jedné třídě byly dva sloučené ročníky.

Záki v jedné třídě bylo kolem osmnácti.

Celou školu navštěvovalo kolem čtyřiceti žákt.

Tehdy byla možnost navštěvovat fotografický kroužek a pionýr.

obědy se do školy nedováŽely. Nosili si větší svačinu.

Pan Vávra si nevzpomíná, že by někam jezdili na výlety.

Škola pořádala úklidy kolem školy v rámci akce Z.

Do školy se nesměla nosit trička s cizími nápisy.

Jeho nejoblíbenějším předmětem byla Tělesná výchova a Kreslení.
Nebavil ho Český jazyk.

Průšvihů měl pan Vávra milión. Na žádný konkrétní si nevzpomíná.

Jeho nezapomenutelným záŽitkem byl konec školního roku.

Ve škole měl nejoblíbenějšího kamarádaÁsu.

Škola se změnila téměř hodně, navštěvuje ji docela často.

Rozvor vypracov a|a Zuzana Vávrová



Dne 25. 5. 2014 dělám rozhovor s Vencou Bartáčkem starším.

Základní školu v Nedabyli navštěvoval v roce 1960 před 54 |ety.

V té době byl ředite|em panBohumil Jirák.

Vyučující: paní učitelka Průchová a paní učitelka Breichová.

V jedné třídě byly dva sloučené ročníky.

Žaw,v jedné třídě bylo kolem patnácti.

Celou školu navštěvovalo asi padesátžák:ů.

Tehdy byla ve škole možnost navštěvovat kroužek kreslení a výtvarné
výchovy.

obědy se do školy nedovážely. Nosili si větší svačinu.

Cizí jazyk Se na škole pan Bartáček neučil.

Na výlety se školou jezdili na zámky.

K různým příležitostem pořádali školní besídky.

Jeho nejoblíbenějším předmětem byla Přírodověda a nebavila ho
Matematika.

Pan Bartáček Zavzpomínal i na svůj průšvih, kdy se popral se žákem
Františkem Jounem.

Jeho nejoblíbenějšími kamarády byli Pecha a Kiimmel.

Naši školu v nedávné době navštívil . Změnu vidí hlavně ve
vybavenosti tříd PC a interaktivními tabulemi.

Rozhovor vypracoval Matěj Yazač,



Dne 20.5.2014 dělám rozhovor se slečnou Terezou Kreníkovou.

Zák|adní školu v Nedabyli navštěvovala před 9 lety. (2005)

V té době byl ředitelem pan Jiří Zibura a paní Milena Vlčková.

Vyučující: pan Zibura,paníVlčková, slečna Jílková a paní Ťoupková.

V jedné třídě byly dva sloučené ročníky.

Žautlv jedné třídě bylo patnáct.

Celou školu navštěvovalo asi třicet žáků,

Tehdy byla moŽnost ve škole navštěvovat krouŽek dramatický, hru na
flétnu a hru na klavír.

obědy se do školy dováŽe|y. Někdy byly dobré, někdy méně.

Na škole se vyučoval Německý jazyk.

Škola pořádala přírodovědné pobyty na Šumavě.

Dále Tereza Kreníková zaž1|a na škole čarodějnický den, nedabylské
kukátko, besídky a spaní ve škole.

Jejím nejoblíbenějším předmětem byla Hudební výchova a
Matematika.

Jej í nej ob l íbeněj š í kamar ádka by l a D eni sa Kohoutová.

Školu navštívila v nedávné době se svým mladším bratrem. Ve škole
se změnilo vybavení - lavice, tabule.

Rozvor Vypracovala Michaela osuská


