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!!!BLAHOPŘEJEME!!!

Školní	vyučování	dříve

Školní	 vzdělání	 nebylo	 po	 staletí	 ani	
zdaleka	takové,	jaké	je	známe	dnes.	Ve	
školách	 bývaly	 tělesné	 tresty,	 které	
v některých	 případech	 dnes	 chybí.	
Spolu	 s dobou	 se	mění	 i	 věci,	 schová-
vané	 pod	 školní	 lavicí.	 Dříve	 si	 pod	
lavicí	 děti	 schovávali	 například	 dře-
věné	 praky,	 později	 tzv.	 „flusačky“	
(zbraň	 zhotovená	 z duté	 tužky),	 ještě	
později	elektronické	hry,	dnes	to	 jsou	
mobilní	telefony.
Před	 třicetiletou	 válkou	 bylo	 školství	
na	 celkem	 dobré	 úrovni,	 ale	 po	 jejím	
skončení	 tj. v druhé	 polovině	 17.	 sto-
lení	nastal	ve	školství	úpadek.	Úroveň	
školství	 v té	 době	 byla	 velmi	 nízká.	
Tehdejší	žáci	se	ztěží	naučili	základům	
čtení,	 psaní	 a	 počítání.	 Učitelování	
nepatřilo	 mezi	 hlavní	 zaměstnání,	
spíše	 bylo	 takovou	 vedlejší	 prací,	 vy-
konávanou	 třeba	 písařem,	 varhaní-
kem	 nebo	 také	 vysloužilými	 vojáky	 a	
ti	si	se	zlobivými	žáky	velké	„servítky“	
nedělali.	 Za	 vlády	Marie	 Terezie	 byla	
stanovena	 povinná	 školní	 docházka	 a	
zároveň	 také	 začalo	 platit	 nařízení,	
podle	 kterého	 musela	 být	 nejnižší	
škola	 zřízena	při	každé	 farnosti.	Venkovská	 škola	bývala	umístěna	
v některé	 z chalup	 v hlavní	 světnici,	 kde	 se	 scházely všechny	 děti	
naráz.	 Ti	 nejmenší	 si	 sedávali	 na	 malých	 lavičkách	 vpředu, a	 čím	
větší	a	pokročilejší	žáci	byli,	tím	dále	vzadu	seděli.	
Až	do	roku 1918	začínalo	a	končilo	vyučování	modlitbou. Po	tomto	
roce	byly	modlitby	nahrazeny	zpěvem.	Velkou	roli	v dnešní	podobě	

školství	 jistě	sehrál	Jan	Ámos	Komenský,	
který	se	snažil	o	reformu	školství	a	který	
zastával	 názor,	 že	 nárok	 na	 vzdělání	 by	
měli	mít	 všichni.	 Také	 se	 zasazoval	 o	 to,	
aby	se	učení	a	škola	stala	pro	žáky	hrou	–
zároveň	byl	 velkým	nepřítelem	vyučová-
ní	pomocí	tělesných	trestů.

Zdroj:	knižní	archiv	České	tradice,	internet
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Projekt	„Jen	tak	s námi“	v CSP	Vodňany

Centrum	sociální	pomoci	Vodňany	získalo	finanční	příspěvek	na	projekt	pod	názvem	„Jen	tak	s	námi“,	který	

bude	realizován	v měsících	září	– prosinec	2014.	Tento	projekt	 je	zaměřen	především	na	pohybové	aktivity	

seniorů	a	je	rozdělen	na	2	části.	V první	etapě	projektu	budou	naše	seniory	navštěvovat	vždy	1x	měsíčně	děti	

z MŠ	Smetanova,	které	se	společně	se	seniory	budou	účastnit	několika	společných	her	a	soutěží.	Pro	tyto	akti-

vity	byly	zakoupeny	rehabilitační	a	terapeutické	pomůcky	a	pomůcky	rozvíjející	koordinaci	pohybů	a	 jemné	

motoriky.	Od	této	části	projektu	lze	očekávat	posílení	mezigeneračních	vazeb,	odstranění	Diogenova	syndro-

mu	 (syndrom	samoty)	 u	 seniorů	 a	

obohacení	 volnočasových	 aktivit	

seniorů	 o	 mezigenerační	 aktivity.	

Ve	druhé	etapě,	která	se	bude	týkat	

pouze	 seniorů	 našeho	 domova,	

proběhnou	 2	 společenské	 akce.	

Tyto	 akce	 vycházejí	 z	 tradičních	

řemesel	 zábavy,	 kterou	 cílová	 sku-

pina	seniorů	dobře	zná	z	dob	svého	

mládí. Součástí	projektu	 je	 i	nákup	

retro	 předmětů,	 díky	 nimž	 bude	 v	

našem	 zařízení	 vytvořeno	 prostře-

dí	 co	 nejvíce	 připomínající	 domov.	

Bližší	 informace	 o	 konkrétních	

akcích	budou	zveřejněny	na	plaká-

tech.

Projekt	je	podpořen	ze	Společného	grantu	Komunitní	nadace	Blanicko	– Otavské	a	města	Vodňany.

     



ZÁBAVA

Křížovka
Vodorovně:

A.-C. Náhlé	selhání;	druh	hmyzu;	zbavovat	slupky;	oschnout	na	povrchu;	opak	ošklivosti;	

prolínání	(fyz.);	1.	DÍL	TAJENKY.

D.-F. Kajícně	litovat	(řídce);	pichlavé	byliny;	atletická	náčiní;	tyče	u	vozu;	stará	spojka;	or-

ganizace	(pl.);	olysalý	člověk	(hanl.,	řídce);	kyselá	pochutina;	představený	kláštera;	nápisy	

na	obvodu	pečeti;	Venoušek.

G.-I. Vyjádřit	perifrází;	křížová	chodba;	nemocný;	okázalý	projev	úcty;	akvarijní	rybka;	

výhodná	koupě;	citoslovce	zasyčení;	symetrála;	sklizeň;	poměr	bodů	ve	sportu;	znamení	zvěrokruhu.

J.-L.	2.	DÍL	TAJENKY;	vydavatel	knih;	nerozhodný	výsledek;	chystat;	strunný	nástroj;	korálové	ostrovy;	vydá-

vati	slabounké	vysoké	zvuky.

Svisle:

1.-3. Králičí	kůže;	ocásek;	velké	moře	(řídce);	zařízení	k	čekání	na	zvěř	(pl.);	venkov	(zast.);	snížit	účinnost.

4.-6. Setiny	hektarů;	usazená	hmota;	Pavlovo	jméno;	vládnout;	zimní	měsíc;	sesekat;	americký	papoušek.

7.-9. Hranice	pozemků	(sing.);	druh	hedvábí; vzlyky;	český	kolový	tanec;	zakrslé	stromy	(řídce);	otáčet.

10. Obranný	násep;	omamné	látky	z	makovic;	značka	pracího	prášku.

11.-13. Osadit	obyvatelstvem;	lodní	naviják;	vzteklina;	zkosení	závitů;	polsky	"uši";	šifra.

14.-16.Malé	plavidlo;	chatrnost	(řídce);	horní	špičáky	jelení	zvěře;	provozní	(řídce);	dovednost	(zast.);	setina	

koruny	ve	Skandinávii;	ozdobný	uzlíček.

17.-19. Obecní	noční	hlídač;	rostlina	pěstovaná	pro	víno;	obyvatel	světadílu;	násilím	vodit;	druh	narcisu;	la-

komci.

																																						
Vtipy

Paní	Kalianková	si	stěžuje	manželovi:	„Pepo,	ty	jsi	nenormální	a	nemožný	manžel.”

„Nestěžuj	si,	já	se	oženil	dobře.	Že	jsi	se	blbě	vdala,	za	to	já	nemůžu!”

Ulicí	se	řítí	motocyklista.	V	zatáčce	dostává	smyk	a	sráží mladíka	na	přechodu.	Řidič,	ještě	

notně	opilý	ze	silvestrovské	zábavy,	se	rychle	zorientuje,	vyskočí	na	motorku	a	mizí	v	dálce.	

Po	chvíli	k	poškozenému	chodci	přibíhá	policista,	který	byl	svědkem	nehody.	V	té	chvíli	vy-

jde	najevo,	že	chodec	je	policistovi	dobře	známý	kapesní	zloděj.

„Zapamatoval	jste	si	jeho	číslo?!”

„Nejen	to,	pane	příslušníku.	Mám	dokonce	jeho	náprsní	tašku...”



SHRNUTÍ	 KULTURNÍCH	 AKCÍ	 CSP	 VODŇANY

SRPEN 2014

									Bylo	nám	velkým	potěšením,	že	nás	4.	srpna

navštívil	 p.	 Bísek,	 majitel	 cestovní	 kanceláře.	

Nevzal	 nás	 na	 výlet	 autobusem	 po	 Čechách,	 ale	

prostřednictvím	 lidových	 skladeb	 jsme	 se	 pro-

zpívali	 od	 Putimi	 přes	 Písek	 	 do	 Tábora	 a	 Čes-

kých	Budějovic	až	do	Prahy.	Nohy	nás	nebolí,	ale	

zadýchali	 jsme	 se	 při	 zpěvu	 pěkných	 písniček.	

Přestávky	mezi	písněmi	p.	Bísek	doplnil	vtipným	

a	dobrým	slovem.	Po	závěrečném	potlesku	 jsme	

si	 do	 budoucna	 domluvili	 další	 „písničkový	 vý-

let“.	

			

				„Pak,	že	se	plní	přání	jen	o	vánocích“.	Přišel	den	

„D“,	spíše	den	„A-HA“,	kdy	jsme	se	setkali	ve	spo-

lečenské	místnosti	u	příležitosti	splněného	přání	

- křtu	nového	akordeonu	– harmoniky	dne	

27.	 srpna	 2014.	 Nejprve	 byly	 představeny	 dvě	

darované	 harmoniky	 (dobří	 lidé	 ještě	 žijí).	 Ná-

sledně	 přišel	 hlavní	 akt,	 kdy	 paní	 ředitelka	 s p.	

Viktorou	 představili	 a	 pokřtili	 slivovičkou	 paní	

Hvizdové	 z Nedachlebic	 nový	 akordeon	 „Bravo	

III“.	 Po	první	 zahrané	 písni	 p.	Viktorou	o	 veselé	

partě	harmonikářů	z Vodňan	si	zahráli	postupně	

námi	pozvaní	harmonikáři	pan	Hrdlička,	pan	Ne-

čas	 a	 Tischler	 a	 pan	 Jiran.	 Všichni	 harmonikáři	

zahráli	 nejen	 ke	 zpěvu,	 ale	 i	 tanečním	 párům.	

Moc	si	vážíme	návštěvy	pozvaných	přispěvovate-

lů	a	vodňanské	veřejnosti.	Ať	harmonika	rozdává	

radost	nejen	při	společenských	setkáních,	ale	i	na	

pokojích	našich	seniorů.	Potleskem	bylo	ukonče-

no	příjemně	strávené	odpoledne.

		Připravil	Václav	Viktora,	
pracovník	v sociálních	službách
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