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Milí učitelé,
otevřeli jste e-book obsahující 7 inspirativních myšlenek Jana Amose
Komenského, které jsem sestavila při příležitosti oslavy dne učitelů
v roce 2016.
Pozvala jsem totiž Amose na kafíčko (tedy alespoň pomyslně) a zeptala
se ho na několik otázek. Článek s jeho odpověďmi najdete zde>>.
Zároveň se skrze následující stránky můžete dostat k vybraným
článkům na blogu. Věřím, že vás citáty i články inspirují a zpříjemní
vám den .
Zastavte se na chvíli, uvařte si dobrý čaj či voňavou kávu a zamyslete
se spolu se mnou nad myšlenkami tohoto velikána.

Příjemné čtení přeje
Nina Suchomelová

© Nina Suchomelová, 2016
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MILUJI KNIHY! Ráda jimi listuji
v obchodě, půjčuji si je v knihovnách,
ráda je rozbaluji z dárkového papíru.
Často čtu před spaním, někdy i
usínám s knihou v ruce.
Nic nepřekoná jejich vůni, jemnost
papíru mezi prsty, šustivý zvuk při
obracení stránek… Ke každé knize
v mojí domácí knihovně se váže
konkrétní příběh. Vybavuji si, odkud
jsem si ji přinesla a za jakých
okolností, pročítám věnování,
procházím vzpomínky… Každá z nich
připomíná část mého životního
příběhu.
Nevěřím, že by tyto skvosty mohly
být nahrazeny nějakou moderní
technologií v podobě čteček a
tabletů. Bylo by velmi smutné, kdyby
se naplnily předpovědi o nahrazení
knih chladnými a neosobními
přístroji.
Co myslíte VY? KONČÍ UŽ ÉRA
OPRAVDOVÝCH KNIH?
Já doufám, že NE a věřím, že i mně
se jednou podaří vydat hmatatelnou
a voňavou knihu .
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Jaké bylo vaše dětské VYSNĚNÉ
POVOLÁNÍ?
Vzpomenete si ještě? Kosmonaut,
zpěvačka, hasič, učitelka?
Vybavíte si ještě tu víru, že vše je
možné, stačí jen chtít?
A možná se vám vybaví i nedůvěřivý
výraz tváře paní učitelky či praktické
námitky rodičů… Vy jste se pak zuby
nehty držely cesty za svými sny,
anebo jste sny nechaly převálcovat
chladnou racionalitou dospěláckého
světa.
Ať už je dnes vaše cesta životem
jakákoli, vzpomenete si, zda vás na
ni připravila škola? Týkalo se
vyučování přímé budoucnosti?
Říkali jste si často: „Aha, tohle budu
potřebovat tehdy a tohle zase
v tomto případě!“
Doufám, že i takové vzpomínky
objevíte v „šuplíčku“ s názvem
Školní léta. A pevně věřím, že naše
děti budou mít takových vzpomínek
plnou „skříň“.

4
www.ninasuchomelova.cz

Dětská křehkost je mi připomínána každým dnem
dvěma dcerami. Jsou mým ZDCADLEM, v němž mohu
pozorovat úspěchy, pokroky i nezdary.
Miluji chvíle, kdy starší dcera přebírá naše komunikační
modely a aplikuje je na mladší sestře . Jsou to chvíle
úsměvné, při nichž si říkám, že se ta snaha a trpělivost
vyplatila. Někdy se objeví momenty, které mi ukazují i
zdvižený prst. Třeba když se při nezdaru z malých
pusinek linou rozčílená slova typu „ješiš, spadlo to!“ a
„ach jo, už mě to nebaví!“ Tato zpětná vazba mi pak
umožní pracovat na patřičných obměnách slovníku .
Děti jsou jako HOUBA. Nasávají z okolí nové informace
a ukládají je do svých roztomilých hlaviček. Příroda to
má úžasně vymyšlené. Postupné kroky od miminka
k malému „dospělému“ v souladu s vývojem mozku. Jak
geniální a praktické! Takový prostor pro vývoj už nikdy
mít nebudeme a takových výrazných pokroků již
nedosáhneme.
Využijme toho! Věnujme dětem svoji pozornost a
lásku. Pečujme o zasazené semínko, aby z něj vyrostla
silná ROSTLINKA připravena na všechny rozmary počasí
a další okolní vlivy. Aby měla pevné KOŘENY, rovný
stonek, rozložité listy a překrásné jedinečné květy.
Bohužel se toho dá i hodně pokazit a pak můžeme
pocítit dětskou křehkost . Asi nemusím vyjmenovávat
řadu negativních vlivů, které mohou narušit kořenový
systém a zdravý vývoj dalších částí budoucí pomyslné
rostlinky.

Kvalitu PŮDY poznáme podle látek v ní obsažených, vláhy i nadmořské výšky. Totéž
můžeme nalézt i v rodinném prostředí, kde dítě vyrůstá. Základem je láska, péče,
zájem, respekt a úcta, také dostatek prostoru pro růst kořenů. Když dítě získá
dostatečně pevný základ, nebrání nic tomu, aby se zdravě vyvíjelo i v dalších oblastech
života.
Přeji vám, ať při péči o děti pociťujete hodně radosti, hrdosti a spokojenosti. Protože
když věci děláme tak, jak nejlépe umíme, nemůžeme být nespokojeni .
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Tak s PRAVDOU ven! Umíte ještě přeříkat vyjmenovaná slova po S, alkalické kovy
či pionýrský slib? No schválně to zkuste.

Musím se přiznat, že bez nápovědy bych zvládla
pouze ta vyjmenovaná slova. Neustálým
opakováním se mi vryla do paměti, že i po více než
dvaceti letech si je stále dokáži vybavit. Stejně tak
jejich význam pro pravopis. U chemických prvků už
si nejsem tak jista a úryvky slibu si vybavuji pouze
z úst staršího bratra. Mně v uších zní jen slib
Jiskřiček a jsem si jista, že v první třídě byl pouze
memorovaný a o jeho smyslu mě ani nenapadlo
přemýšlet.
Za dobu mého učitelského působení jsem se snažila
MEMOROVÁNÍ učiva bez souvislosti s realitou
vyhnout. Často jsem postrádala SMYSL, proč děti
takto trápit. Uznávám, že procvičování paměti je
důležité, ale nač si pamatovat stupnici tvrdosti
nerostů, řády hmyzu či doslovné názvy hlav Ústavy
ČR? Vždy mi připadalo smysluplnější vědět, kde tyto
informace najít a umět s nimi naložit. Např. při
poznávačce minerálů, určování hmyzu či posuzování
správnosti informací o parlamentu.
Přemýšlím, zda se opravdu žáci bez některých
faktografických informací neobejdou. A pokud mě
pár příkladů napadá, vždy se naskytuje možnost, jak
o nich učit kreativně a zábavně. Existuje celá řada
mnemotechnických pomůcek, další si můžeme
vytvářet sami. Vyučujme hravě, zajímavě a poutavě.
Pokud to jen trochu jde, propojujme
mezipředmětové vazby a poukazujme na smysl
předávaných informací.

6
www.ninasuchomelova.cz

Malování, zapisování, opakování… To
vše zahrnují MYŠLENKOVÉ MAPY, skvělý
nástroj pro plánování, promýšlení,
opakování či uspořádávání informací.
POUŽÍVÁTE JE?
Já ANO, trvalo mi sice delší dobu, než
jsem si na nový systém zápisu zvykla,
ale je to jen otázka času a trpělivosti.
Chce to překonat zvyk lineárního zápisu
informací a zapojit obě hemisféry
mozku. Pak zjistíte, že to opravdu
FUNGUJE .
Myšlenkové mapy využívám při
plánování narozeninové oslavy, nákupu
vánočních dárků, plánování nových
projektů, rozepisování úkolů či zápisu
informací z prostudovaného materiálu.
Tvorba map mě baví. Představují
určitou formu práce a relaxace
vjednom. No, nezní to skvěle  ?
Postupně zjišťuji, že se k mapám ani
nepotřebuji vracet, protože si je
PAMATUJI! Obrázky, barvy, zakřivené
čáry, propojení, to vše napomáhá při
vytváření paměťových stop.
Takže na co čekáte? Vezměte pastelky,
fixy a papír a pusťte se do TVORBY  .
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Tohle se mi na učitelské profesi
moc LÍBÍ. Neustále máme prostor
pro zlepšování, objevují se nové
výzvy a možnosti rozvoje. I
nepříjemné situace a drobné
nezdary nás posouvají na cestě za
vlastními cíli.
Takže vlastně PRACUJEME a
VZDĚLÁVÁME se zároveň. No, není
to báječné.
ZKUŠENOSTI jsou bohatstvím, o
které se nemusíme strachovat.
Jsou živnou půdou, ze které může
vyrůst nový stromek. Ten bude sílit,
stoupat k nebesům a rozprostírat
listy vstříc slunečním paprskům. Až
přijde správný čas, vykvetou na
něm překrásné voňavé květy, které
se co nevidět promění ve zralé
šťavnaté PLODY. Sladká odměna za
veškeré vynaložené úsilí.
Jsem přesvědčena, že v prostředí
školy jsou tím největším
bohatstvím 3 klíčové oblasti:
Efektivní KOMUNIKACE, vnitřní
MOTIVACE a PARTNERSKÝ VZTAH.
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Optimistický citát na závěr.
A rýmovaná myšlenka platí jak pro
žáky, tak pro učitele.
Pokud DĚTI chápou smysl činnosti,
znají cíl a jsou vybaveni
schopnostmi ho dosáhnout, pak je
dostatečně posílena vnitřní
motivace k plnění úkolů. Věřím, že
stačí vybrat jen vhodnou metodu
výuky a jakákoli činnost se může
stát zábavnou.
Stejně tak UČITEL, který je zapálen
do své práce, ji vnímá jako důležité
poslání a svoji životní cestu. Nic mu
pak nebrání hledat způsob, jak
vyučovat ještě „lépe“, jak vnést do
třídy více pohody či vytvářet
partnerské vztahy se žáky.
Z celého srdce vám přeji, ať se i
vaše práce stane zábavnou
kratochvílí. Na webu
www.ninasuchomelova.cz
naleznete inspiraci, povzbuzení i
podporu pro dosažení tohoto cíle.
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