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Moje vzpomínky na dětství a školní léta. 

        

       Říká se, že starší lidé rádi a s nostalgií vzpomínají na své dětství, na rodiče, na školní léta i na 

kamarády. Také já jsem se dostala do věku, kdy se ráda vracím do svého mládí a ráda vzpomínám. 

Jenže,kdybych vyprávěla dnešním dětem to, jak jsem já ve svém mládí žila, asi by se hodně divily. 

Určitě by nevěřily tomu, že jsme tehdy dokázali žít bez auta,bez televize bez telefonu. Ale byla jiná 

doba,bylo po válce, žilo se skromně, lidé si všeho vážili . Ale myslím si, že i přesto jsem měla pěkné 

dětství, vůbec mě nic nescházelo, měla jsem hodné rodiče, sestru i kamarádky. Kamarádů a 

kamarádek jsem měla opravdu hodně a s těmi jsme hráli různé hry, třeba na silnici před domem jsme 

hráli vybíjenou, klepač na koberec nám sloužil jako hrazda, kde jsme si zacvičily,uměly jsme spoustu 

gymnastických prvků, stojky, hvězdice,mosty, které jsme hrdě předváděly. Když byla velká zima a 

zamrzl rybník,tak jsme si užily bruslení, v létě jsme se zase chodily koupat do řeky Bečvy a tam se 

taky dalo užít si spoustu  legrace a zábavy. V sobotu odpoledne a v neděli jsem dost často, zvláště v 

zimě, chodila k dědovi a babičce, kde jsem si hrála na prodavačku,učitelku,nebo holičku. Na 

prázdniny jsem sama jezdila vlakem k druhé babičce a dědovi do Brna, kde byla sestřenice a 

bratranec, a na ty jsem se taky moc těšila. Rozhodně jsem se ani trochu nenudila. Po otci jsem 

zdědila lásku ke knihám, maminka zase ráda a pěkně zpívala a já s ní, takže jsem znala skoro 

všechny lidové písničky.   

Ale byla tu i povinná školní docházka. Zážitky z ní mám různé, některé úsměvné a potom i ty druhé. 

Byla jiná doba a všechno bylo jiné jako je dnes. S rodiči a sestrou jsme tehdy bydleli v Přerově na 

Osmeku a chodili do školy Za mlýnem. Když mě bylo jedenáct let, tak jsme se přestěhovali do 

nového bytu na druhém konci Přerova, na Jižní čtvrť a tehdy začalo moje trápení. Otec si myslel, že 

bych měla ty tři roky, než mě skončí povinná školní docházka chodit do stejné školy, kde jsem byla 

zvyklá a měla jsem tam hodně kamarádek. Myslel  to dobře, ale vůbec si nedovedl představit, jak mě 

zkomplikoval život. Autobusové linky tehdy ještě neexistovaly a my dvě se sestrou jsme v létě i v 

zimě chodily  s těžkou aktovkou na zádech přes celý Přerov do školy a po skončení vyučování zase 

zpět domů. V té době, jsem byla já, i moje o čtyři roky mladší sestra, hodně hubené a  drobné 

holčičky a cesta denně přes celý Přerov byla pro nás přímo vysilující. Výsledek se brzy dostavil. Ve 

škole jsem byla unavená, ve vyučování jsem usínala,prospěch se mě hodně zhoršil. Snad nejhorší to 

bylo  v zimě,kdy jsme chodily do školy ve sněhu nebo v blátě v šedivých gumácích se zipem a v nich 

byly papuče. Dodnes se divím, že to moje nohy vše vydržely bez následků. A po vyučování 

následovala cesta domů, opět přes celý Přerov. Nachodily jsme tak nedobrovolně spoustu a spoustu 

kilometrů. Jenže my jsme neprotestovaly,otec rozhodl tak jak rozhodl a my jsme si myslely,že to tak 



má být.  Nebylo to pro mne vůbec lehké období, ale přesto jsem do školy chodila ráda, tehdy bylo  

pro mě důležité, že jsem tam měla spoustu kamarádek. 

 Na jednu příhodu, která se mě stala, když jsem chodila do šesté třídy,se prostě nedá 

zapomenout. Pan učitel, který nás učil dějepis, byl svérázný typ  člověka a navíc měl vypracovanou 

speciální výchovnou metodu, nad kterou by i sám Jan Amos Komenský žasl a divil se. Díky teto 

metodě měl ale ve třídě neuvěřitelnou autoritu. Proč?  Hned na začátku školního roku nás seznámil 

se svými penicilinovými kapkami pro neposlušné žáky. Byla to rákoska s nápisem „Penicilín“ a byli 

to především kluci, kteří když zlobili se museli ohnout přes lavici a on jim udělil rákoskou na zadek 

penicilinové kapky. A protože kapky bolely, všichni si dávali pozor, aby je nedostali. Přesto, že jsem 

byla opravdu hodná a poslušná školačka, i já jsem jednou zažila s panem učitelem velkou 

nepříjemnost. Nebylo to vůbec k vůli  dějepisu, ten jsem měla docela ráda, ale asi jsem se dlouho 

bavila se sousedkou a vyrušovala, pan učitel se na mne dopálil a řekl: „Vidím Jitko, že bys 

potřebovala penicilinovou kapku, pojď si pro ni před tabuli.“Dodnes si  pamatuji, že jsem úplně 

ztuhla a s úděsem v očích čekala, jestli to myslí vážně. K mé smůle byla důslednost silná stránka 

pana učitele. Musel to ještě třikrát opakovat, než jsem pochopila, že mě nic jiného nezbývá, že ho 

musím poslechnout. Jenže ohnout se přes lavici - to jsem nedokázala. Z očí mě tekly proudy slz, ale 

prostě jsem to  nedokázala. Pan učitel se nedal mými slzami  obměkčit a čekal. A já jsem stála před 

lavicí napnutá jako prut a čekala jsem, jestli si to nerozmyslí a neslituje se. Považovala jsem to za 

obrovské ponížení před celou třídou, jenže pan učitel trpělivě čekal a já jsem pořád jen tiše brečela. 

Bylo to kdo z koho. Teprve po dlouhé době jsem se  přece jen nakonec ohnula přes lavici, zavřela  

oči a s hrůzou čekala ránu. Pan učitel se sice rozpřáhl, ale neuhodil. Stačilo mu, že si prosadil své, že 

jsem ho poslechla a já si šla  rychle sednout do lavice, aby si to ještě nerozmyslel. Potom mě řekl, ať 

zbytečně neruším kecáním a dávám raději pozor. Musím přiznat, že tato svérázná výchovná metoda 

byla opravdu účinná a dobře zapamatovatelná, pamatuji si ji dodnes a to jsem už důchodkyně. 

Zvláštní je to, že si tehdy nikdo na pana učitele kvůli penicilinovým kapkám nešel stěžovat. A ani já 

jsem se doma nepochlubila. Byla to asi jediná nepříjemnost,kterou jsem ve škole zažila, protože jsem 

skoro vždycky dělala jen to, co se po mě chtělo a málokdy jsem  si dovolila protestovat. 

  Moje  každodenní trápení s chozením do školy a zpět jsem vydržela dlouhé dva roky. Teprve 

až jeden z učitelů na rodičovském sdružení řekl otci, že ve vyučování spím, otec konečně pochopil, 

že se musí něco změnit. Nechal mě i sestru přepsat do jiné školy, kterou jsme měly skoro za domem. 

Pro mě to bylo obrovské vysvobození. Bylo to hodně dobré rozhodnutí, ihned se mě zlepšil  

prospěch, což bylo moc důležité pro to, abych se dostala na střední školu . Je zvláštní,že si z  nové 

školy kam jsem chodila rok, ze všeho nejvíc pamatuji to, jak jsem musela několikrát stát po celou 

velkou přestávkou v pozoru, před ředitelnou a to jenom proto, že jsem zapomněla doma pionýrský 

šátek. Nestála jsem tam sama, většinou nás bylo hodně, kteří tuto předůležitou věc, tedy pionýrský 

šátek zapomínali doma. Prostě v té  době se  žilo  tak, jak se žilo a my jsme si nemohli vybírat, 



museli jsme se přizpůsobit. Ale každá doba s sebou přináší výhody  a nevýhody, klady a zápory. V 

žádném případě  nic ze svého dětství neberu jako křivdu, naopak jsem se snažila  ze všeho poučit, 

abych  jednou nedělala stejné chyby.  

…………... 


