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Jaký spOlečensk,ií vÝzínm přikli'tdáte rodině?
Co bt se mě|o udělat, abr škola a rodina žily v souladu?
Domníváte se, že vzdělání u nás má mezi lidmi potř€bnou vážnost?
Vzponrínáte si někdy na srá školní |óta?
Myslít€ si, že $ handicapovaným dětem dostat€čně pomáhá?
Co byst€ popřáli ttčiteliim k vánocúm a do no!ého íoku?

a Rodina ná ve §polečnosti loáodu
jicí význam, vždyi lvoří její ,átlad.
Mnohdy §e viak zapomíná na lo, že
fomuje posloje dáí vůči §polečnosli.
Aby f znich staliřdní občúé, déli
Ňmusíod naličtedivllnejennaýbe.

a Škola a rudina nenusi žír numě
! souladu, ale měly by Ý doplňovlt.
ve šlioh f dčti mohou naučn přijíí.t
odlišóé nízory, než jaké znají z do
mova, a býl !ůčinim loleímmí,
a vzděláói má v naší zemi doblou
a dloulrou tradři, Tradicí je i b,
že 2a dobré lzdčlání se považuje ýzdě,
1ánívšesímnéakonphxní Jsenp!o_
li zužu.jí.ínru, čistě účelo!énú po_

a chodila jsem do šloly Za vúlky,
vzpnhlnlm \i že 5c mď neu(llo,
CĎro b!l! nJle|! i ldl, RrdJ !idk
viTomíním na měšimskou divči
školu, lQn jsem .hodila velic. úda,
Byla tln báječná tělocvična. rádajsen
cýičila, Aje dobř, že la škoh nebyla
k@dukovaná, Děýčala ve svých pat_

nácti lelech jsou vyspělejšínež chl.p
ci. isou pdboinéjši, ale nei§ou !zá_
jennč asFsivní, Ie doble dái v době
dospívání sprálně nodchytil, Nabíd
nout jim zajinalou činnost. Dátjin
šanci n,tučit f nčco poiádného, Aby
měly iidt lidi i přílodú.
a §ituace se u níszněnilak lepšííu,
Není sice ideálói ale idenlní siav není
nikde na svělě, Mám ladoš 2 občú_
ských sdfu)ení, he!á dčtcn s poýiže
ním dívají příležilost učil f a ží mezi
oslahíňi dčtmi. Takovým naše na
drce s Poé§nín poíáhá,
a o!šemh pňeji učitelůn lepší e.
nění jejich píáce. Ale vzPomíním ]i
na s!í děhkí láa. nyslín §i. že by
!ýUlQ něla bý co nejpcsliejši a že
by měla dětem ponáhar loz!íjel jejich
tvořivoš, Učile]ůn k lonu pieji doblé

mĚsíčNír NEJEN pRo uč|TELE

O rodiněo životě
a liďslré soun áležitosti
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a Pliznám Ý tjedié zÝldšmí zloše,
nosli, Znáte ty oblyklé ieči, kteE ý Ťi
k2jí pfi svalbč. že rodiiaje zárhd ýá_
tu a že io je buňra. z níž je složen ď
gaiismus společnoýi, vždy jsen
je cbápaljato klišé a íoc jseí nad ni

skulďíý význlm rodiny jsen po.ho_
pilažýe!ézení,kde jsenFdélschlap
ci, heií byli odloženi v dělstvi.
odtženi od namióty a pfušli celou
š\álouŇznýchkoleklivních Zařízení:
óejpnejesleni či úrulky, pak kini,
níly p.o mladistvé pasláky. posléze
věreóími. Taí lsen poznal. jak ie,
blare na č]ověka působi, není li rc
dinné zárcnri nevyrůýó 1i se slou
malkou a u ní, Ti chlapci bylizoufa
lýn způsobem zdefomovaní, chybč1
jin kus lidslví, ale pfilon 2alo sami
vlaýně ani tolik nenoh]i,
Pliznán !e, že Po této zkušenoýi
chípu rcdinu skuiečně jato elenen
láni buňku společloýj. klerá má!li!
nanespočeivěci. ježsou!isejíjaksin
dividuálním !ývojenr člo!čka. tak
s lidskou společňosli jako celken,
a Mdn pocil, že už od dob nírcdnibo
obrození ! nožná ještč diíÝ. ý naše
společenské plosftdi lyaačolalo ur
čitou mirou úcty k lzdč]ancům
a ke ýzdělúosli Vóbec. snad lo sóu_
visíis u!č itou ..p]ebej skou" ninuloýi
našehó národ!, lidyž jwe pfišli
o vlasmíšlechlu, sou!isilo is liteúi
nim a !čdeckýnr dílem obozenců. s ší
řním knih. nožná lo má i hlubši přl
činy.
Respek ke vzdělání u násjhlě exis_
lu.je. ale nelč n! něj spo]ébat jako
na co§i §amozňljmého. ř ťeba vzdč_
lanoý opfudu mlé podpoloýat a pěs

a Rád bych jin poplál to, co přeji
!šcm s!ým spoluobčanúm i sobě sa-
nému: pocil dobře vykoniné pdce,
pocil úspéšnosii, údosl ze svého díla,
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