
 

Kdybych já byl panem učitelem 

 

Co kdybych byl v budoucnu učitelem? Tato otázka mne napadá docela často a s ní i různé věci okolo. Měl 

bych plnou třídu puberťáků a potřeboval bych, aby je to se mnou co nejvíce bavilo. Zároveň bych je chtěl 

hodně věcí naučit. Je sice pěkné, když učitel za tímto účelem používá různé pomůcky a prostředky, které si 

zamane, já se však domnívám, že nejdůležitějším klíčem k úspěchu je to, jaký je učitel člověk. 

Jaký bych tedy měl být? Myslím, že můj domácí recept na učitele tuto otázku zodpoví hravě. Nazval jsem ho 

"Učitel na míru". 

Všechny ingredience použité v tomto receptu najdete bezpochyby všude okolo sebe, a tak se nemusíte obávat 

jejich nedostatku. 

Nejprve si připravíme těsto. Rozklepneme si pět vajíček důvěry a vymáčkneme k nim asi 250 ml ochotné 

šťávy. Poté přidáme tři lžíce lásky k oboru a důkladně rozmixujeme. Vše zahustíme řádnou dávkou 

inteligence. Těsto necháme zhruba hodinku uležet a předehřejeme si troubu na 180°. Mezitím si uděláme 

polevu. Vezmeme celou kostku improvizace a přidáme tři špetky přísnosti. Důkladně rozšleháme a zalijeme 

75 ml řečnického umění. Přidáme dosti vlídnosti, vše promícháme a dáme do chladna, ne však do ledničky! 

Jakmile je ten správný čas, dáme těsto péct do trouby. Při pečení musíme dbát na to, aby se do trouby dostával 

plyn zvaný odvaha, protože ten je pro „Učitele na míru“ velmi důležitý! Po půlhodině pečení vytáhneme 

učitele z trouby, polijeme naší báječnou polevou a posypeme směsí upřímnosti a humoru v poměru jedna ku 

jedné. 

A teď už zbývá jen popřát dobrou chuť. 

(Pozn.: Nejlepší je se zakázaným ironickým čajem.) 

Kdybych já byl učitelem, chtěl bych být přesně takový. Nejlepší učitel totiž nepotřebuje žáky neustále 

zahlcovat rádoby zábavnými činnostmi. Stačí mu to, jaký je. Jako učitel-osobnost bych jistě přispěl k tomu, 

aby byla škola místem, kam chodí mí žáci rádi, protože vědí, že jim pomůžu rozvinout v nich to nejlepší.  
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