
Rozhovor s panem učitelem 
Janem Plečkou 

 

1) Kolik je Vám let? 

Je mi 37 let. 

  
2) Jak dlouho učíte v naší škole? 

10 let (od 1. 8. 2011) 

 
3) Proč jste nastoupil zrovna na K15? 

Pan ředitel Pabjan mne oslovil a nabídnul mi 
místo. 

 
4) Dostal jste jako dítě někdy nějaké kázeňské 
opatření? 

Na ZŠ jsem dostal důtku třídního učitele. Myslím, že za nevhodné chování. 
Trochu rebel  

 
5) Jaké bylo v dětství Vaše vysněné povolání? 

Superhrdina  

 
6) Který předmět byl na ZŠ váš oblíbený a který jste neměl rád? 

„Nečekaně“ byl nejoblíbenější dějepis a na druhém místě Vv. 

Nikdy mi moc nešly jazyky, takže jsem je neměl rád. 
          

7) Určitě máte nějaké koníčky. Které to jsou? 

Rád poslouchám dobrou hudbu, věnuji se turistice a judu. 

Když je to možné, tak i kino, galerie, koncerty, kulturní akce. 

 
8) Jaký druh hudby, resp. hudební žánr posloucháte? 

Rock, metal, folk, country, filmová hudba… A nesnáším dechovku. 

Občas se povede i nějaká mainstreamová skladba. 

 

 



 
 

9) Která byla vaše oblíbená pohádka, když jste byl malý? 

Princ Bajaja a Vinnetou -  je to vlastně taky pohádka. 

 
10) Který filmový žánr preferujete? 

Fantasy, Historický, Sci – fi, Válečné, Komedie, Thriller, Drama, Akční 

 
11) Máte oblíbenou barvu? Pokud ano, kterou? 

Tmavé odstíny (černá, modrá, zelená) 

 

12) Které je vaše oblíbené zvíře? 

Máme doma pejska, takže asi pes. 

 

13) Jak se pejsek jmenuje? 

Luna (maltézský psík, viz foto). 

 
13) A vaše oblíbené jídlo? 

Dobře upravený a kořeněný kus masa a hranolky.                                

 

14) V čem by se podle vás měla změnit k lepšímu naše třída 7. A? 

Trochu koncentrace (soustředění) by neuškodilo a díky současné situaci 
bude nutné posílit přátelské klima. 

 
15) Jak se vám v naší třídě učí? 

Mně osobně dobře a ještě lepší to je, když zdravě projevujete svůj názor 
nebo postoj. 

 

 

 

 

 

                                     zpracovala: Natálie Kudelová, 7. A 


