Vážení žáci,
dovolte mi, abych vás jako žáky naší mnichovické školy alespoň toto cestou pozdravila a požádala Vás
o spolupráci při řešení vzniklé mimořádné situace. Uzavření školních budov se dotýká nás všech –
žáků, učitelů, rodičů. Věřím, že všichni již nyní tušíte, že to nebudou další prázdniny, ale bude to jiný
způsob vašeho učení. Jak moc tuto situaci zvládneme, bude záležet hodně na vás.
Teď je hodně důležité, jak přijmete svou roli žáka v domácím prostředí, kde nezvoní a nejsou
spolužáci či učitelé, kteří by vám řekli, že teď třeba „začíná matika“. Je to na vás – umět si
zorganizovat čas a přijmout zodpovědnost za své učení. My učitelé a vaši rodiče Vám v tom budeme
pomáhat, jak nejlépe to půjde. Je možné, že nás budou potkávat problémy, které budeme muset
postupně řešit, a věřím, že i zdárně vyřešíme. Ať už se to týká přístupových hesel, problémů
s technikou nebo něčeho jiného, co teprve přijde. Od mnohých svých učitelů jste již zprávy, úkoly či
odkazy na různé on-line vzdělávání obdrželi. Různá zadání, různé termíny, různé pokyny – shodně
jako dostávají dospělí úkoly ve své práci. A proto si vedou kalendáře, aby nezapomněli něco udělat.
Dělejte to také tak. Ve škole jste zvyklí pracovat podle rozvrhu, to je také takový plánovací kalendář.
Při vaší domácí práci nezapomeňte myslet i na svůj volný čas – běžte se proběhnout na zahradu či do
lesa. Čerpejte energii na čerstvém vzduchu. Určitě bude i sluníčko. Tak si ho užijte.
Milí žáci, věřím, že všichni se budete chovat a jednat tak, jak nejlépe dovedete. Tak, abyste byli
oporou nejen sami sobě, ale i svým rodičům a také nám učitelům. Je to situace, která je nová pro
všechny z nás. Společně s vámi to určitě zvládneme. Vždyť máme vás, mladou generaci, pro kterou je
on – line svět „normální“.
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