
"Rodičák" 

 

Téma: Je to nadlidský úkol prosadit zdravější kuchyni ve školních 

jídelnách? 

 

„Méně cukru a více ovoce — Chceme omezit slazení. Spotřební koš sice 

nenutí děti jíst cukr, ale jeho uvedení v požadovaných kategoriích vede 

ke zbytečnému a nadměrnému slazení. Například nevidíme důvod, proč 

by se měly dětem podávat doslazované nápoje,“ vysvětluje Margit 

Slimáková, dietoložka a poradkyně pro zdravé stravování, o co jde 

iniciativě Skutečně zdravá škola. 

 

Čtěte nejen k tématu 

 Dobří učitelé existují. Podívejte se na filmové portréty skvělých pedagogů, výjimečných osobností, 

které vědí, jak je důležité mít dobrý vztah ke škole a k učení. Nejoblíbenějšímu kantorovi zahrají 

Chinaski.  

 Proč bijeme děti? To se pokusil zjistit dokumentarista Tomáš Škrdlant ve svém novém filmu BÍT a 

NEBÍT, který se vysílá 6. 4. ve 20.00 na ČT2. Co si o fyzických trestech myslí psycholog Václav Mertin, 

si přečtěte v nové Poradně.  

 Nové technologie nejsou úplně ideální pro rozvoj myšlení. Říká neurolog Martin J. Stránský. 

 

Rodiče vítáni (novinky) 

 Co nového v extra třídách? Vznikne šest filmových dokumentů o projektech, které pro svoji 

komunitu vytvářejí děti z druhého stupně základních škol zapojené do programu Extra třída. Než je 

natočíme, můžete se podívat na jejich projektové nástěnky, kde mapují své pokroky.  

 Jsou školy, kde to s rodiči umí. Jednou takovou je ZŠ Kunovice U Pálenice, podívejte se více. 

 

 

Inspirace, rady a diskuse 

 Rodiče na start. Rodičovství je běh na dlouhou trať. Běžíme 27. 4., přidejte se k nám! 

 Autorka knihy Vychováváme děti a rosteme s nimi Naomi Aldortová přijede do Prahy a vystoupí 

společně s Jaroslavem Duškem 29. 4. v pražské Lucerně. 

 Rodiče nečekaní spojenci. Přečtěte si, čím vším můžete být škole prospěšní, a inspirujte učitele 

svých dětí.  

 Jak děti správně učit i doma? Tak se jmenuje pravidelný rozhlasový pořad stanice ČRo Dvojka.  

 Příznivci montessori pedagogiky, vyšlo nové číslo zpravodaje společnosti Montessori!  
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