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Na slovíčko…
Vážení rodiče, milí žáci,
děkuji Vám za spolupráci a všemožnou podporu a přeji vám
hezké prázdniny. Odpočiňte si a načerpejte další síly pro příští
školní rok, pokusíme se učinit totéž. Ať vaši andělé strážní bdí
nad všemi (ne)bezpečnými činnostmi, které budete o
prázdninách tropit.
S přáním všeho dobrého

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy
PO PRÁZDNINÁCH
Nový školní rok začneme v pondělí 3. září 2018. Náležitě
odpočatí a plni touhy po vzdělání se sejdeme v 8 hodin ve svých
třídách. Následně si v katedrále Svatého Ducha budeme při mši
svaté v 9 hodin vyprošovat Boží požehnání pro celý nový školní
rok a sebe navzájem.
Na podzim se pak můžete těšit například na novou školní
knihovnu nebo rozšířené vybavení „Náměstíčka“.
Krásné letní dny…

Mgr. Helena Nerudová

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ…
Máme za sebou další školní rok, během kterého si nejspíš
takovou otázku občas položilo mnoho z nás. V různých situacích
a s různými výsledky. Víme již také z předchozích zamyšlení, že
obvykle jakémukoliv našemu „dělání“ předchází vlastní
zhodnocení, které nás ve svém důsledku vede ke konkrétnímu
rozhodnutí. A tak každý, kdo ví, že ho čeká písemka z dějepisu,
potřebuje zvážit, zda se na ni připraví nebo ne, a obdobně ten,
koho něco trápí, přemýšlí, co je ještě v jeho silách a kdy už
požádá o pomoc. Skrze taková posuzování se nám vždy
zpřítomňuje otázka vlastních hranic. Ve světě kolem nás (ve
fyzickém světě) jsou hranice dobře rozpoznatelné. Vymezujeme
je ploty, čárami nebo značkami a ukazujeme, že „tady je
Krakonošovo“. Mezi lidmi (v duchovním světě vztahů a
komunikace) existují stejně tak skutečné hranice, mnohdy jsou
však obtížně rozpoznatelné. Některé hranice jsou platné pro
všechny (třeba nepokradeš!), jiné si tvoříme my sami. Na jedné
straně se učíme hranice přijímat (od rodičů a učitelů), na druhé
straně zkoušíme, co je pro nás samotné přijatelné a co už ne. K
potřebnému rozlišení a vymezení hranic využíváme mezi
prvními slova. Nutnost jasného vyjadřování svého ano a svého ne
nacházíme i v Bibli (Jk 5,12; Ex 23,2; a další). Umíme to ale už
mnohem dříve. Třeba malé děti otáčí hlavičku, když nechtějí
další lžičku přesnídávky, později natahují ručičky po
kukuřičných křupkách. Učíme se přijímat a odmítat, zjišťujeme, k
čemu to vede, čerpáme poučení a opakujeme osvědčené. Někdy
říkáme „děkuji“, jindy žádáme druhé, aby něco nedělali, protože
nám to vadí. Tak to chodí mezi lidmi. Bylo to tak v tomto roce,
bude to tak i po prázdninách. Přeji Vám čtenářům, abyste co
možná nejčastěji věděli „proč děláte zrovna to, co děláte“ a kde
spočívají vaše vnitřní hranice.
Další Vaše podněty k zamýšlení o tom, „co mám dělat, když...“ rád
uvítám na mailové adrese michal.klapal@czshk.cz
Krásné prázdniny!

Mgr. Michal Klapal

