




Našel jsem na internetu pojednání o tom, co se nám ve školepovedlo a kdo na tom měl největší zásluhu. Je v tom kusnostalgie – za našich telecích let bylo opravdu všechno jiné,hezčí, nové, větší… Ale je v tom i kus pravdy a memento prosoučasníky. Takhle, jak máme našlápnuto, se moc dalekonedostaneme. Všude samé divné zkratky, jednání v rukavičkách,úlevy, speciální ohledy…Jsme s tím konfrontováni každý rok v září a je to rok odroku horší a méně srozumitelné. Na jedné straně nás může těšit,že má navrch humanita, na straně druhé nás musí děsit, žestále více mladých lidí prostě není schopno postarat se o sebe adoslova visí na krku svým stále starším a starším rodičům.Nevíme, co s tím. Proto mě internetové pojednání potěšilo –zdravý rozum ještě žije!
A jaké poučení nabídla autorka onoho pojednání o tom, co jepro děti vhodné a prospěšné?
Shrnuto a podtrženo:Nás, chudinky, nikdo nikdy neuznal
za nemocné*/ dyslektiky,*/ dysgrafiky,*/ dys-já-nevím-co;
za postižené*/ mozkovými dysfunkcemi, nebo za hyperaktivní.
(*/ My jsme byli prostě blbí nebo neukáznění.
*/ Dostali jsme po čumáku
a/ => mnozí hned při projevu blbosti a nekázně ve škole;

Š.k.o.l.a se s námi nemazlila a díky za to.
b/ => mnozí až doma, když matky, popř. otcové, přečetlivysvědčení nebo poznámky. A bylo vymalováno. R.o.d.i.n.a námdala mantinely i za to dík.
A tak se stalo, že když můj milovaný vnuk, po 5 hodináchnechtěl pochopit, jak se počítají rovnice, a Neurol přestalpůsobit, použila jsem onu starou metodu mojí mamičky. Trefilajsem se přesně, facka sedla a stal se zázrak: vzápětí jsme počítalizcela bezchybně jednu rovnici za druhou. Z matematiky mámeza jedna.
(Že neumí vnuk jíst příborem, to už nějak přežiju…
Přejeme všem dětem, aby si po letech vzpomněli na školu asvé učitele s uznáním a láskou. A aby zapomněli na všechnykličky a fígle a využili všechnu energii, kterou mají, k tomu, abyse něco naučili.

Jiří Zaťovič, inspirovaný internetem






























