
STRANA 11 Škola a tipy na jarní prázdniny ŽN - ÚNOR 2020

Žáky čekají dvoje prázdniny
(Dokončení ze str. 1)

2. 3. – 8. 3. Kroměříž, Uherské Hra-
diště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Pra-
ha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-
město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec 
Králové, Teplice, Nový Jičín

9. 3. – 15. 3. Česká Lípa, Jablonec 
nad Nisou, Liberec, Semily, Hav-
líčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, 
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, 
Bruntál.

Další budou Velikonoční prázd-
niny. Jaro žákům a studentům zpří-
jemní ještě velikonoční relax. Další 
prázdniny začínají ve čtvrtek 9. dub-
na a díky tomu, že byl před pár lety 
uznán Velký pátek státním svátkem, 
do školy se nejde ani 10. dubna. No, 
a volné Velikonoční pondělí 13. dub-
na 2020 to jistí. Je také státním svát-
kem. 

Ale do té doby žákům a studentům 
nezbývá než se těšit. -lko-

Jak dlouho by se měly naše děti 
učit? To je nejčastější z rodičovských 
otázek, které eviduje známé české 
studijní centrum. 

Jak pedagožky Kateřina Sazmo-
vá a Veronika Smejkalová uvádějí, 
jasná odpověď není. „Každý z nás je 
unikát, každý rodič, každé dítě. A na 
každého platí něco úplně jiného,“ sho-
dují se. Ale pár rad máme.

Co se týče čtení, prvňáčci potře-
bují procvičovat písmenka a slabiky, 
aby se jim později písmena neplet-
la. A to samé v matematice. Formou 
hry počítat  třeba auta, brambory při 
vaření ap. „Veďte děti k samostatnosti, 
ať samy zkouší, vymýšlejí jak a co udě-
lat, ať se snaží. Ukazujte jim jak a co, 
když píší. Povzbuzujte je, když se něco 
nepovede,“ radí odbornice.

Starší děti by si měly úkoly udělat 
samy a my rodiče jen kontrolovat. 
Případně jim ukázat místo, které je 
potřeba opravit a dát jim prostor to 
udělat samostatně. Pokud uvidíte, 
že neví, pak pomoci. Vysvětlit a uká-
zat jak. Bez rozčilování a hodnocení. 
Prostě pomoci. Nutné podle odbor-
nic je, aby děti měly zvládnuté zákla-
dy. Každý další rok ve škole staví na 
tom předchozím. Když se děti samy 
učí, přezkoušejme je. Ptejme se jich 
na látku. Z různých stran. Chtějme 
po nich, aby nám odpovídaly svými 
slovy. Aby dokázaly vysvětlit růz-
ná slova a pojmy. Tak máme jistotu, 
že látce rozumějí. Děti se tak naučí 
dívat se na probíranou látku z růz-
ných stran a postupně si osvojí fígl 
jak zvládat těžší látku. -red-

Znáte fígl na učení?
Důležité je zvládnout základy


