
ZPRÁVA
(Jou) Ve škole se nebude dne 
28. září učit, protože o státní 
svátky je na všech běžných pra-
covištích volno. Do zaměstnání 
půjdou jen pracovníci nepře-
tržitých a nezbytných služeb, 
jako jsou zdravotníci, policisté 
nebo řídící letového provozu. 
Tito pracovníci dostávají za 
práci v době svátku nebo volna 
příplatky.

SLOUPEK 

Bývá dobrým zvykem zůstávat 
o svátky prostě doma. Do práce 
ani do školy se zkrátka nechodí. 
Volno je zasloužené a žádoucí, 
nikdo přece nedokáže pracovat 
nepřetržitě. Ale položme si otáz-
ku: co s takovým neplánovaným 
a nečekaným volnem? Někdo 
zůstane doma a bude hrát hry 
na počítači, jiný zase půjde do 
přírody a vychutná si podzimní 
atmosféru. A my se rádi připo-
jíme ke všemu, co nám udělá 
dobrou náladu.

Josef Jouda

REPORTÁŽ
František Drak

O státním svátku 28. září se na 
hřišti za městem sešlo na stovku 
dětí, které se zúčastnily drakiády. 
Tato soutěž má v našem městě 
dlouhou tradici — soutěží se v 
několika kategoriích a nejinak tomu 
bylo i letos. Jednou ze soutěžních 
disciplín bylo vyhodnocení nejkrás-
nějšího draka. Letošním držitelem 
první ceny byla Lucka Létající 
z 1. základní školy, která vlastno-
ručně vyrobila nádherného ručně 
malovaného papírového draka, 
jenž doslova ozdobil podzimní 
sluneční oblohu. Zaslouženě si 
odnesla diplom nejlepšího kon-
struktéra.

ESEJ
Víte, co je to den volna? To je doba, na 
kterou se všichni těší a rádi ji využijí 
pro občerstvení své unavené mysli. 
Někdo se oddává čtení literatury, na 
kterou jinak nemá čas, jiný konečně 
doprogramuje skript, na který nebylo 
doposud dostatek času k přemýšlení. 
Ale řekněme si na rovinu — věnujeme 
dostatek času svým blízkým, rodinám, 
příbuzným? Kolik z nás se v takovou 
dobu přestane věnovat svým vlastním 
starostem a vyrazí třeba za prarodiči, 
přinese jim malý dárek, posedí u čaje, 
popovídá si s nimi o jejich starostech?

INTERVIEW

Ve vzácný den volna jsme navštívili 
žákyni základní školy, abychom si 
udělali malou sondu do života ve 
volném čase u našich nejmladších. 
Lucko, jak ses těšila na den vol-
na?
Na tenhle den jsem se těšila moc. 
Jinak musím brzy vstávat, sotva 
stíhám doběhnout na autobus a do 
školy. Tam je pořád šrumec, máme 
co dělat, a tak si ráda odpočinu.
A co budeš celý den dělat? 
V první řadě se ráno pořádně 
vyspím. Mamka asi bude něco péct 
a já jí s tím pomůžu. Aspoň se něco 
naučím, pečení mě taky docela baví.
Ale péct určitě nebudete po celý 
den...
To jistě ne. Pečení nám zabere část 
dopoledne a pak budeme muset 
ještě trochu poklidit. No a po obědě 
půjdeme celá rodina na túru.
A kam rádi chodíte?
Táta je náročný turista, tak pro nás 
připravil 15kilometrovou trasu kolem 
města. Už teď mě z toho bolejí nohy. 
A vezmeme s sebou i našeho psa.
Máš ráda zvířata?
Ano, mám ještě morče a taky máme 
rybičky v akváriu. Ty ale na tu naši 
túru brát nebudeme.
Myslíš, že by rybičky nedokázaly 
s vámi ujít 15 kilometrů?
Myslím, že ne. Rybičky totiž strašně 
nerady chodí, spíš radši plavou. Ale 
to zase naše rodina nezvládá. Mys-
lím, že 15 kilometrů bychom s našimi 
rybičkami asi neuplavali. 
Tak ať se vám výlet povede!

recenze 
Na volný den o státní svátek měli žáci 
místní školy napsat literární útvar pod-
le svého vlastního výběru. Do užšího 
výběrového kola postoupil text Jiříka 
Psavého, který napsal celkem čtivý, 
rozsáhlejší námět na to, jak vhodně 
trávit volný čas. Hned v úvodu vyzdvi-
hl nutnost nesedět doma a neztratit 
čas lenošením. Zdůraznil, jak je zdraví 
prospěšný pohyb na vzduchu a vtipnou 
poznámkou o tloustnutí zdůraznil, že 
jen tak sedět, jíst a nic jiného nedělat 
rozhodně není pro člověka dobré. 
V závěru pak napsal, že den strávený 
venku navodí těšení se do školy. 

Komentář
Čas od času máme u nás státní 
svátek nebo jinou formu volného 
času. Navozuje se otázka, zda v 
době po distanční výuce je zrovna 
takové volno žádoucí. Přece jen, 
studenti v minulém školním roce 
dost zanedbali a domácí výuka 
také nebyla úplně jednoduchá. 
Testy znalostí prokázaly, že úroveň 
vzdělání znatelně poklesla. Nebylo 
by tedy namístě volný den, byť 
ustanovený zákonem, projednou 
zrušit a nahradit jej dnem pracov-
ním, kdy by žáci aspoň částečně 
dohnali předchozí sníženou výuku? 
Naši politici se k tomu odmítli 
vyjádřit. Ostatně, zrušit někomu 
nárokové volno by se jistě nesetka-
lo s kladným přijetím u veřejnosti.

Julius Komenda, komentátor listu

FLEŠ

28. září byl náhle státní svátek. Nikdo to neče-
kal. Všechny obchody zavřely a nechodilo se 
ani do školy. Autobusové a vlakové spoje měly 
velká omezení, většina z nich vůbec nevyjela. Na 
úřadech nejsou přítomni zaměstnanci, nebylo 
možné zjistit všechny okolnosti této události. 
Podrobnosti redakce zjišťuje.

KRITIKA
Naši zákonodárci před časem 
přišli s návrhem zavedení státního 
svátku na den 28. září, den české 
státnosti. Jedná se o připomínku 
významného českého knížete Vác-
lava, který byl zavražděn družinou 
svého bratra Boleslava při ranní mši 
ve Staré Boleslavi. Státní svátek v 
tak významném dni je jistě správ-
ný. Ale je otázkou, zda je vhodné 
zcela zrušit pracovní proces a vý-
uku žáků ve školách. Beze všech 
pochyb tím vznikne mezera v jejich 
vzdělávacím procesu, která se bude 
jen těžko zaplňovat. Například 
v předmětech jako je matematika 
nebo cizí jazyky vznikne deficit, 
který se následně bude muset 
zacelit domácím studiem a plně-
ním úkolů. Ale v těchto případech 
je doložena nižší efektivita výuky. 
Vznikají tak pochybnosti, zda žáci 
budou dostatečně připraveni k dal-
šímu vzdělávání.


