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Zošit pre žiakov, rodičov, učiteľov

Škola učí: Úspešný v škole – úspešný v živote. 
Dobrá škola nie je namyslená – pretože budúcnosť je 

nepredvídateľná. 



Zošit v podobe 1.0, január 2014
• Vytvorené za použitia slobodného softvéru:

LibreOffice, Ubuntu GNU/Linux, písmo Droid
• Veselé pásiky „Mimi & Eunice“ sú od Niny Paley: 

mimiandeunice.com, copyheart.org 
• Ostatné obrázky sú zľudovelé internetové memy
• Pri prebratých článkoch je zdroj, ostatné sú od 

Krkavca
• Zošit má 36 strán, to je 9 obojstranne potlačených A4. 

V kopycentre to stroj dokáže pri tlačení hneď aj viazať 
ako zošit. Cena za jeden vyjde asi na 80 centov. 

• 2014 Krkavec. Kopírovanie je prejavom lásky. ♡
Prosím kopíruj, tlač, zdieľaj, šír :) 

http://mimiandeunice.com/
http://copyheart.org/


Toto dielo je slobodné. 
Ctíme tvoje prirodzené právo šíriť a tvorivo používať  

myšlienky ducha. Stačí, že uznáš pôvodcu diela 
a ďalej zachováš tieto záruky.

Slobodný duch je základom slobodného národa. 

Predstavy tvoria skutočnosť. 
Takže spoločne tvorme a zdieľajme :) Vďaka Tebe sa 

tento zošítok môže dostať aj k iným. 
Ide o našu budúcnosť!

Právny základ zabezpečujú záruky 
Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/




Tento zošit je voľne dostupný na
krkavec.wordpress.com/skola

ako jedno z podujatí v rámci Blogu o súvislostiach,  
duchovných, prírodných a spoločenských:

 

krkavec.wordpress.com

Zošit bol vytvorený dobrovoľne a nezištne. 

Spätná väzba je vítaná. 
K jednotlivým článkom sa môžeš vyjadriť v komentároch  

– všetky články nájdeš na blogu. Privítam Tvoje pocity,  
podnety, myšlienky, pripomienky či nápady.

 v.krkavec@azet.sk



Povedali o škole

„Keby sme deti učili chodiť a hovoriť v škole – nikdy by sa 
to nenaučili.“ – William Hull

„Ak deťom umožníme mať sny – pochopia gramatiku a dejepis  
v tú minútu, akonáhle im to pomôže dosiahnuť ich ciele  

a zmeniť svet k lepšiemu.“ –  Seth Godin

„Váš život, čas a mozog by mal patriť vám a nie nejakej 
inštitúcii.“  – Grace Llewellyn

„Veškeré vědění má každý člověk v sobě. Nikdo tě nemůže nic  
naučit, je to omyl. Do půlky života se učíme nesmysly a pak se 
je druhou půlku života odnaučujeme a zjišťujeme, že jsme se 

naučili úplné hovadiny, které nám vlastně překážejí  
v normálním životě, v radosti. Každý duchovní mistr ti řekne:  

Nemohu tě nic naučit, mohu tě jenom odnaučit… Nic ti  
nemohu dát, vše už máš v sobě.” – Jaroslav Dušek

„Škola je reklamná agentára, ktorá ťa núti veriť, že potrebuješ  
spoločnosť takú, aká je. ”

– Ivan Illich

„Ten, kto nikdy nespravil chybu, nikdy neskúsil niečo  
nové.” – Albert Einstein 
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Zachráňme školu!

Školstvo má chyby. To je dobre. Priznajme si ich – chybami 
sa človek učí a učením sa človek mení.  Len takto môžme 
zmeniť školstvo k lepšiemu.

Snažíme sa a to je dobre!
Poďme spolu rozoznať pozostatky vzorov cirkevných  

a totalitných, ktoré v našom školstve pretrvali – poďme 
sa ich zbaviť…  Tieto nebezpečné vzory nie sú „tam dakde  
vonku“ – sú v našich hlavách :) Sme to my – kto dokážeme 
zmeniť školstvo.

Žiaci

• Škola  núti  žiakov  učiť  sa.  Učia  sa,  aby  boli  dobre 
ohodnotení a aby vyhoveli. Možno ťa v detstve nútili 
do  nejakého  jedla  a ty  ho  doteraz  nejedávaš...  – 
V dobrej  škole  sa  žiaci  učia,  pretože  učenie  je 
prirodzené. Učenie ich baví, je zmysluplné, vzru-
šujúce a obohacujúce.

• V škole sú žiaci vedení k poslušnosti a prispôsobeniu. 
– V dobrej škole sú žiaci vedení k samostatnosti, k  
prejaveniu sa a k vzájomnej úcte.

• V škole  sú  žiaci  triedení  na  dobrých a zlých podľa 
toho,  ako  vyhovujú  predpisom  a očakávaniam.  Sú 
odmeňovaní a trestaní podľa toho, ako spĺňajú klasi-
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fikačnú  normu.  –  V dobrej  škole  sú  všetci  žiaci 
rovnocenní.  Ak  spravia  chybu,  stále  ostávajú 
rovnocenní.

• V škole sa deti  hrbia v laviciach.  – V dobrej  škole 
majú deti radosť s telesného pohybu. Dotykovými, 
zmyslovými a spoločenskými nesúťaživými hrami 
si  rozvíjajú  svoje  telesné,  citové  aj  duševné 
schopnosti.

• V škole  sa  deti  učia  predpísaným  názorom.  – 
V dobrej  škole  sa  deti  môžu  prejaviť  a povedať 
svoj vlastný názor.

• V škole sa deti  učia poznatky.  – V dobrej škole sa 
učia poznatky dávať do života.

• V škole sa deti učia „byť niekým“ a „niečo dosiahnuť“. 
–  V dobrej  škole  deti  už  niekým  sú.  Dospievajú 
a rozvíjajú to, čo v nich je.

• Dieťa potrebuje lásku. Škola nás ale učí, že obľúbení 
sú dobrí žiaci. Láska je tak vlastne podmienená vý-
sledkami.  Zlí  žiaci  nie  sú  prijímaní  –  sú  vylúčení, 
smutní, ranení a často ustrašení – len preto, že pod-
mienky  práve  teraz  splniť  nedokážu.  –  V dobrej 
škole  sú deti  prijímané také,  aké sú.  Každý sme 
dobrý v niečom inom – je to dobre. Navzájom si 
môžme pomôcť. Spoločne sa dopĺňame.

• V škole sa deti učia, že ich hodnota závisí na znám-
kach.  –  V dobrej  škole dieťa vie,  že je  hodnotné, 
rovnako ako všetci ostatní sú hodnotní.

• V škole sa deti učia učivo z učebníc a podľa osnov. – 
V dobrej škole sa deti učia predovšetkým vzájom-
ným vzťahom. Učia sa prijať, precítiť a pochopiť to, 
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čo druhý hovorí. Učia sa sami vyjariť. Učia sa úcte. 
Tým, že spolupracujeme, sa učíme spolupracovať. 

Učiteľ

• V škole sa k učiteľovi musíme vždy správať úctivo – 
inak nás učiteľ napomenie a „vychová“ poznámkou. – 
V dobrej  škole  si  učiteľ  úctu  nevynucuje  –  úcta 
prichádza  prirodzene.  Dobrý  učiteľ  je  vzorom 
celistvého  človeka,  ktorého  samého  učenie  baví 
a učí sa rád – spoločne s deťmi.

• V škole  sa  učiteľ  pridržiava  učebných  osnov.  – 
V dobrej škole sa učiteľ usiluje pochopiť potreby 
dieťaťa. Ctí jedinečnosť každého z nás a jedinečný 
spôsob a priebeh učenia.

• V škole  učiteľ  káže slušnosti  a sám sa k deťom ne-
správa  slušne:  „Ty  mi  vykáš,  ja  ti  tykám.“  Dieťa  je 
akýsi  druhotriedny občan.  – V dobrej  škole  učiteľ 
pristupuje k deťom ako k seberovným. 

• V škole učiteľ predstiera, že je taký, aký si myslí, že by 
učiteľ mal byť. Hovorí to, čo sa patrí. – V dobrej škole 
je učiteľ je  sám sebou, je  úprimným a celistvým 
človekom. To, čo hovorí,  to, čo cíti a to, čo koná 
nie  je  v rozpore,  ale  v súlade.  Je  to  vyrovnaný, 
sebavedomý dospelý človek.

• V škole riadi triedu učiteľ. On je kazateľ, sudca, vodca. 
– V dobrej škole sa trieda riadi sama. O rozporoch 
nerozhoduje pán, ale všetci zúčastnení. V kruhu sa 
porozprávame  a dospejeme  k pochopeniu.  Veci 
triedy,  veci  verejné,  si  spravujeme  spoločne. 
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Učiteľ je sprievodca.

• V škole učiteľ učí. – V dobrej škole učiteľ učenie len 
usmerňuje,  podnecuje  a tvorí  priestor  a pod-
mienky.

Škola

• Škola je normálna. Riadi sa normami. – Dobrá škola 
je nenormálna. My totiž nie sme normálni – sme 
jedineční.  Každý  máme  svoju  jedinečnú  cestu 
životom, jedinečný spôsob a priebeh učenia.

• Škola  je  systém.  Učíme,  testujeme,  hodnotíme.  – 
Dobrá škola je ľudská. Základom sú ľudia – učiteľ a 
deti – nie systém, známky či predpisy. 

• V škole sú chyby zlé. Škola učí chyby potláčať. Pokú-
šame sa teda chyby zakrývať a nepriznávať (klamať, 
podvádzať). Škola učí báť sa prejaviť, aby som náho-
dou nespravil  chybu a nebol  odsúdený. –  V dobrej 
škole sú chyby v poriadku – pokusmi a chybami sa 
človek učí.

• Škola je prostredím, kde je dieťa ohrozené posudzo-
vaním  druhých  (výsmech,  vylúčenie  s kolektívu...) 
Pocit ohrozenia však znemožňuje otvorenie sa nové-
mu, hranie sa a učenie. – Dobrá škola je bezpečný 
priestor,  kde  sa  môžeme  otvoriť  neznámemu, 
skúmať a učiť sa.

• V škole preberá za žiaka, jeho učenie sa a správanie, 
zodpovednosť inštitúcia. Ako sa ale dieťa zodpoved-
nosti naučí? –  V dobrej škole je dieťaťu vo veľkej 
miere  ponechaná  zodpovednosť  za  svoj  život 
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a svoje konanie.

• Škola  nás  učí  pracovať  pre  známky,  pre  vonkajšiu 
odmenu,  pre  úplatu.  Toto  neskôr  vedie  k lenivosti 
a korupcii. –  V dobrej škole sa učíme z vlastného 
prirodzeného vnútorného záujmu, preto, aby sme 
vedeli.  Náš život ostáva v našich rukách.

• V škole  sa  učiteľ  bojí  riaditeľa  a riaditeľ  sa  bojí 
ministerstva školstva. – V dobrej škole strach nie je. 
Učitelia  aj  riaditeľ  si  robia  svoju  prácu  podľa 
svojho svedomia. Nedopustia, aby boli deti krive-
né kvôli nevedomosti úradníkov. 

• V škole  sú  obmedzované  základné  ľudské  práva. 
Dieťa nemôže ísť slobodne na záchod, jesť a piť,  vy-
strieť chrbátik a prejsť sa, zívnuť si… –  Dobrá škola 
ľudská. 

• Škola učí: Úspešný v škole – úspešný v živote. – Dobrá 
škola  nie  je  namyslená  –  pretože  budúcnosť  je 
nepredvídateľná. 

Jedna vec je učivo rozumovo pochopiť. Úplne iná vec je, vedieť  
to dať do života. Je to výzva. Skúšame, robíme chyby a tešíme 
sa  z úspechov.  Je  to  dobré.  Toto  je  život.  Poďme spoločne  
vdýchnuť školám život! :)

Školy nech sú dobré.
Deti sú naša budúcnosť.
Naša budúcnosť bude dobrá.
Keď si uvedomíme, že všetci sme súčasne učiteľmi aj žiak-

mi – školy nám vlastne vôbec netreba. 
Len strediská stretnutia.
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Videá

Svoboda ve škole

http://vimeo.com/52953660 

Krátky dokumentárny film o tom,  že škola  môže byť  iná. 
Môže  brať  ohľad  na  deti  a  ich  svojské  potreby.  Film  je 
príbehom jednej rodiny, ktorá nechcela svoje deti pripraviť 
o samostatnosť, slobodu, radosť a tvorivosť. Škôlky a školy sa 
už menia. 

http://vimeo.com/52953660
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Sir Ken Robinson: Zabíjejí školy kreativitu? 

http://www.youtube.com/watch?v=73NZpP5jJnE 

Rýchly  a  vtipný  prehľad  o  tom,  ako  náš  zastaralý  a 
obmedzujúci vzdelávací systém môže za ťažkosti, v ktorých 
sa ako ľudstvo ocitáme. Video má 5 miliónov prezretí. (české 
titulky)

Pôvod štátneho školstva

http://www.youtube.com/watch?v=15rgxdxP4oo 

Video  se  snaží  odpověděť  na  otázky  ohledně  vzestupu 
nacionalismu, socialismu, komunismu a nacismu ve druhé 
polovině 19. a v průběhu 20. století. (české titulky)

http://www.youtube.com/watch?v=15rgxdxP4oo
http://www.youtube.com/watch?v=73NZpP5jJnE
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TEDx Talk: O vzdělávacím systému 
a hackschoolingu

http://www.youtube.com/watch?v=VCSUPtM3yx4 

Proč školy neučí jak být šťastný a zdravý?  (české titulky)

Jak se z touhy učit se stane sběratelství 
známek 

http://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-OatVs 

Psychologička  Jana  Nováčková  vysvetľuje,  ako  stresujúce 
prostredie,  ktoré  bežné  školy  vytvárajú,  účinne  bráni 
učeniu.  Ukazuje,  že  školy  nás  veľmi  skoro  vlastne  vedú 
k úplatnému, korupčnému jednaniu...

http://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-OatVs
http://www.youtube.com/watch?v=VCSUPtM3yx4
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El Empleo: Zamestnanie

http://www.youtube.com/watch?v=cxUuU1jwMgM 

O nezmyselnosti  bezduchej  práce  za  peniaze.  Jeden 
z najlepších krátkych filmov (102 medzinárodných ocenení).

Příběh věcí 

http://www.youtube.com/watch?v=i1HRbDrWAX4 

Čo ti  v  škole  nepovedia:  Od ťažby až  po predaj,  užívanie 
a likvidáciu. Všetky tie veci v našich životoch vplývajú na 
komunity u nás aj v zahraničí  –  napriek tomu je  väčšina 
diania skrytá nášmu pohľadu. (české titulky)

http://www.youtube.com/watch?v=i1HRbDrWAX4
http://www.youtube.com/watch?v=cxUuU1jwMgM
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Weby

SlobodaUčenia.sk

„Vedomosti získané na základe donútenia sa 
neudržia na mysli.“ – Platón 

Ukážeme vám skutočné zámery našich škôl a ich vplyv na 
životy  detí  i dospelých.  Budete  prekvapení,  ako  slobodne 
môže vzdelávanie fungovať.

Dobrá-Škola.cz

„Čo se v dobré škole děti učí? 
Jak se mění role učitele v dobré škole? 

Jak vytvořit rovnoprávný, partnerský vztah 
mezi dobrou školou a rodiči?“ 

Web  Dobra-Škola.cz je  určený  hlavne  rodičom  školo-
povinných a predškolských detí, úradníkom štátnej správy a 
samosprávy a obecné verejnosti.  Vysvetľuje,  čo sa v škole 
zmenilo od doby, keď sami chodili do školy – a prečo.

Tri  vydarené  6-minútové  videá  krásne  ukazujú,  čo  sa 
dnes od dobrej školy čaká a ako taká dobrá škola vyzerá. 

http://www.dobra-skola.cz/
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Blog.PorazŠkolu.sk a Ako-sa-naučit-
skôr.com

„Chceme, aby mal každý človek možnosť učiť  
sa s plným využitím mozgového potenciálu.  

Kreatívnymi spôsobmi.“

Blog.PorazSkolu.sk je miesto s článkami, návodmi a príbeh-
mi ako prekľučkovať útrapami našeho školstva a nestratiť 
chuť do učenia.

Web  Ako-sa-naucit-skor.com predstavuje voľne dostup-
nú elektronickú knihu Poraz školu! – 11 trikov ako sa učiť  
menej. Zrýchlené učenie v kocke. 

Časopis DobráŠkola.com 

„Veríme, že aj Slovensko môže mať dobré 
školy a chceme byť inšpiráciou a pomocníkom 

pre tých, ktorí tomu veria s nami.“

DobraSkola.com je  portál  mesačníka  pre  učiteľov  základ-
ných a stredných škôl. Okrem tisícov učiteľov na vyše 600 
školách časopis čítajú aj rodičia, študenti, neziskové organi-
zácie alebo pracovníci štátnej správy. 

Dávame  učiteľom  hlas  a ponúkame  platformu  pre 
diskusie o problémoch nášho školstva, ale aj priestor na ší-
renie inovácií a inšpiratívnych myšlienok. 

Vladimír  Burjan  je  šéfredaktorom  tohto  časopisu 
a zároveň píše  vlastný  blog  plný  zaujímavých myšlienok: 
BurjanOSkole.sk 

http://www.burjanoskole.sk/
http://www.DobraSkola.com/
http://www.ako-sa-naucit-skor.com/
http://www.Blog.PorazSkolu.sk/


12         WEBY         

RadiSDeťmi.sk a Intuitívna škola

„Prirodzená pocitová múdrosť – intuícia. 
Intuitívny rodič. Intuitívny učiteľ. Konflikty. 

Sila prijatia. ROZHOVORY. Spory detí. “ 

Radi s deťmi je 3-dňový festival slobodného učenia na Škole 
Fantázia v B. Bystrici. Viac na webe RadiSDetmi.sk.

Škola Fantázia je priekopníckym miestom, kde je ľudský 
prístup k vzdelaniu daný do života, so všetkým, čo to pri-
náša: skolaFantazia.sk 

DedinaOrganika.sk je  web  predstavujúci  obraz  novej 
dediny, ktorá by žila ako jeden celok: miesto, ľudia, zvieratá, 
domov, intuitívna škola, remeselné dielne... Intuitívne rodi-
čovstvo a učenie.

IntuitivníPedagogika.cz

„Hrajte si a pozorujte, co se děje.“ 
– Pär Ahlbom.

Ve Švédsku se před 30-ti roky zrodil alternativní směr vzdělá-
vání,  který  učitele  zavádí  do  dětského  světa  smysluplných  
her, v němž se buduje nejen pevný základ vzdělanosti každé-
ho dítěte, nýbrž také zodpovědná svobodná osobnost. 

Na webe intuitivnipedagogika.cz nájdete články a videá 
o tomto hravom a ľudskom spôsobe pojatia školy.

http://www.intuitivnipedagogika.cz/
http://www.dedinaorganika.sk/
http://Www.skolafantazia.sk/
http://www.radisdetmi.sk/


ČLÁNKY         13

Články

Zobuďme sa!

http://krkavec.wordpress.com/2014/01/16/zobudme-sa

Všetci by najradšej pomalé krôčky. Pekne za ručičku. Mama 
ma  potiahne,  podoprie,  sľúbi  mi  zmrzlinu…  Nechcem  ísť 
hore  kopcom,  rozplačem  sa…  „Len  pokoj,“  šepká  mama: 
„sadni si sem, pustím ti telku…“

Istoty a vedenie – a hlavne žiadnu zmenu. Zvykli sme si. 
Zleniveli sme. Otupeli sme. Sme slabí a chorí… Prejsť sa do 
mesta pešo? Čo? Veď už po minútach ma bolia nohy…

Si chorý? Na, tu máš tento liek. Tento malý farebný cuk-
rík všetko vyrieši. Nie, nemusíš si pripustiť chybu. Máš prav-
du, všetko konáš správne, si pán, svet ti je pri nohách… Vieš 
všetko, tvoje názory sú správne, tvoj spôsob života je nor-
málny…

Chceme istoty. Volíme smer – kam?

• Ak počas najbližších 15 rokov neznížime tvorbu CO2 

o polovicu, podnebie na Zemi sa začne prudko meniť.

• Ak  v najbližších  mesiacoch  nezabránime  korporá-
ciám skupovať na Slovensku pôdu, môže byť za pár 
rokov Slovensko bez krajiny.

• Kolobeh života v oceánoch je v dôsledku znečistenia 

http://krkavec.wordpress.com/2014/01/16/zobudme-sa/
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a ťažby rýb na pokraji zrútenia.
Mohol by som dlho pokračovať…

My  sa  už  naozaj  možno  zmeniť  nedokážeme.  Pre 
mladých ľudí je však oveľa ľahšie. Deti sú naša budúcnosť. 
Ale naozaj ich na budúcnosť pripravujeme?

Často si myslíme, že sa v škole človek čosi dozvedá a učí,  
aby sa potom vedel zaradiť do stávajúcej spoločnosti – čo je  
krajšie povedané, „že sa jej vie prispôsobiť“. Nejaký druh pri-
spôsobenia sa jestvujúcej  spoločnosti  mimo školy je predsa  
zdravý… Nie?

Nie. Deti by sme v škole mali naopak viesť k tomu, že 
oni, keď z nej vyjdú – budú chcieť spoločnosť zmeniť!

Nože sa zobuďme. Otvoríme oči  a zbadáme,  že mama 
nie je vôbec naša mama… Že nás držia za ručičku inštitúcie, 
že sa na nás živia… Tieto inštitúcie nedýchajú vzduch, nie sú 
živé – a životné prostredie a šťastie na Zemi ich vôbec netrá-
pia… Pusťme ich. Dospejme! Nepotrebujeme, aby nás niekto 
viedol, aby za nás preberal zodpovednosť… Život je zmena.

Riaditeľ školy

http://krkavec.wordpress.com/2014/01/08/riaditel-skoly/

Rozhovor  sa  začal  nevinne:  „Pán  riaditeľ,  moja  sestrička 
váži 20 kg, čo nie je pre jej vek nezvyklé. Jej školská taška 
s učebnými pomôckami váži 5 kg. Vyzerá to, ako by ste si 
tou prílišnou váhou učebníc niečo vynahradzovali...“

„Osobne ma uráža Vaša poznámka, spochybňujúca obsah  
služby našej školy žiakom...“ začal svoju odpoveď pán riadi-
teľ.  V zápätí  dodal,  že  on  a celý  učiteľský  zbor  sa  veľmi 
snažia  dať  deťom  to  najlepšie,  ale  že  to  zlé  ministerstvo 
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školstva im stále kráti peniaze a tí rodičia sú takí nevďační... 
Je to vlastne chyba nás, že aj jeho syn musí ťahať do školy 
tašku o váhe 7 kg – a on ako riaditeľ  s tým nedokáže nič 
spraviť. Skúšal to. „To je problém najmä rodiča,“ uzavrel to.

Trocha som rozšíril súvislosti: „Uvedomujem si, že ako 
riaditeľ školy ste pod tlakom úradníkov a rodičov – že ste 
privrznutí medzi spoločenskými zvyklosťami, ktoré boli bu-
dované tisícročím poddanstva a cirkevného demagógie, pol-
storočím násilnej kolektivizácie, diktatúry a materializmu – 
a najnovšie  dnešnou  vlnou  náboženstva  peňazí...  Stav  je 
však celkom vážny... Sme tu uprostred hlbokej krízy, či si 
to  uvedomujeme  alebo  nie...  Keď  hľadám  príčinu 
a riešenie – prichádzam vždy k tomu istému. K tomu, ako 
a kam vedieme naše deti.“

Po chvíli uvažovania som ešte pritlačil:  „Ja sa na veci 
pozerám z pohľadu žiaka, ktorým som niekedy bol. Silne 
som vtedy pociťoval, ako som v škole duchovne znásilňo-
vaný, obmedzovaný a nútený byť takým či onakým. Ako 
mi bolo bránené prejaviť sa, rozvinúť čo, čo v sebe mám 
– a dospieť... V školách stále len učíte deti, aby sa pozerali 
do kníh a učili sa skostnatelým spoločenským predstavám – 
ale sú to práve tieto predstavy – ktoré môžu za náš súčasný 
neblahý stav. Napríklad: Deti sa učia z učebníc ako vyzerajú 
listy stromov – to v učebnici ale nie je list stromu – je to far-
ba na papieri – a so živým listom má pramálo spoločného...“

Mal som pár uštipačných otázok – ale radšej som ich ne-
vyslovil  nahlas:  „Vari  sa  domnievate,  že  ten  úradníkmi 
schválený obrázok listu  v učebnici  je  lepšou učebnou po-
môckou ako živý list? Prečo dávate učebniciam takú váhu? 
Bojíte sa života? Bojíte sa, že vaše úradné učené predstavy 
pri svetle života zblednú? Že pri zážitku skutočného stromu 



16         ČLÁNKY         

stratia  svoju  vážnosť?  Že  vy  spolu  s knihami  stratíte 
vážnosť? To preto ničíte malým deťom chrbátiky?“

Ísť s deťmi do prírody by bolo pekné. Učiť sa v lese... Po-
chyboval som však, že by to dnešní učitelia zvládli. Mal som 
jemnejší návrh: „V dnešnej dobe jestvuje veľa výborných 
dokumentárnych a osvetových filmov či prednášok výni-
močných učiteľov,  zmienim len pár:  Baraka,  Príbeh vecí,  
Strážca divočiny, Voda, Earth, Into the West – z nich prvé tri 
sú určite vhodné aj pre prvý stupeň. Nie všetky sú so sloven-
ským dabingom –  ale  aj  to  sa  dá vyriešiť.  Stačí,  ak  učiteľ 
vlastnými slovami prerozpráva kľúčové veci... Dnes žijeme v 
dobe multimédií. Jeden obrázok je za tisíc slov a tisíc obráz-
kov je... Naozaj nemusíme dávať takú váhu učebniciam.“

Aká bola riaditeľova odpoveď? „Pán Krkavec, v na-
šom prípade ste trošku mimo. My učíme a vychovávame 
deti  správnym  smerom  a spôsobmi,  na  ktoré  nám 
vytvára spoločnosť podmienky. Zázraky nerobíme. Nás  
nemusíte poučovať o tom čo a ako máme učiť.“

Pán riaditeľ pokračoval: „Spôsob, akým vlády využívajú 
vzdelanie je vecou ľudských charakterov, spoločenskej morál-
ky a právnosti štátu. Často si dávame otázku, či učíme dobre  
deti k životu, keď v skleníku školy ich učíme (aj nútime) dodr-
žiavať pravidlá všeľudskej slušnosti a keď ju opustia, vstupujú  
každý deň do inej reality, ako ich učíme v škole. To už ale nie  
je príbeh pre učiteľov, ani príbeh o ich zodpovednosti, najmä 
ak spoločenský status učiteľa je na chvoste záujmu spoločnos-
ti... A je celkom prirodzené, že to má vplyv aj na deti. To je  
príbeh pre Vás – občiansku spoločnosť,  politikov a nástroje  
spoločenskej moci a poriadku. Na nás zodpovednosť za to, že  
spoločnosť smie fungovať bezcharakterne neváľajte. My sme 
tí, čo na to doplácajú.“
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Môže to byť inak

http://krkavec.wordpress.com/2014/01/15/skola-je-to-cele-zle 

Deti sa chcú učiť. Mladí ľudia chcú študovať, chcú pracovať,  
chcú byť prospešní… Videl si už malé dieťa, ktoré by nechcelo  
v živote nič robiť? Ktoré by si prialo hlivieť, len sa ponevierať  
a zabíjať  čas? Ako však začneme chodiť  do školy,  niečo sa  
zmení…

Žiaci v laviciach. Sú tam z donútenia, z povinnosti... Čím 
sa previnili? Učiteľka pred tabuľou prednáša učivo, skúša a 
dáva  písomky.  Pýta  sa  a  presne  vie,  akú  odpoveď  chce 
počuť...  Deti  si  znudene píšu poznámky. Niektoré sa sem-
tam hlásia, väčšina sa však neprejavuje. Keby totiž povedali 
dačo nesprávne – učiteľka by ich pred všetkými odsúdila. 
Deti sa nič nepýtajú – ešte by sa strápnili, že niečo nevedia. 
Na  voľné  otázky  aj  tak  nie  je  čas,  s  učivom  sme  večne 
pozadu...  Keď  sa  aj  niečo  spýtaš,  učiteľku  len  podráždiš. 
Vezme to osobne, že sa jej snažíš podryť autoritu a strápniť 
ju, že niečo nevie...

Škola vlastne cvičí deti, aby neboli schopné sa samé nič 
naučiť  z vlastnej vôle. Nútené učenie znechutí prirodzenú 
ľudskú radosť z učenia sa. Veď aj jedlá, do ktorých ťa ako 
dieťa nútili, doteraz neješ. Výsledok je, že potom vieme len 
to,  čo  nám  úradníci  dovolia  vedieť…  Navyše,  deťom  je 
predkladaný vzor totality: poslúchaj úradníka, lebo ty si nič.

Jednoducho: Klasické školstvo je celé zle, lebo bolo po-
stavené na zlých základoch. Bolo vymyslené v dobe absolu-
tistickej diktatúry ako nástroj indoktrinácie a cvičenia ľudí. 
Vôbec  nejde  o nejaké  vzdelávanie  –  ale  o psychologické 
programovanie  pre  slepú  a hlúpu  poslušnosť:  „Drž  hubu 
a krok, opakuj predpísané, podriaď sa a počúvaj úradníka.“

http://krkavec.wordpress.com/2014/01/15/skola-je-to-cele-zle
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Chýba tam ľudský prístup a ten nepríde, kým sa budúci 
učitelia budú učiť správať sa ako stroje… Učiteľ musí mať 
priestor byť človekom – len tak dokáže poskytnúť pries-
tor aj deťom. O tom je napríklad intuitívna pedagogika…

Intuitívna pedagogika? „Čo je to za systém? Aké metódy 
a poučky používa?“ pýtajú sa často učitelia. Ono to ale nie je 
systém. Ani súbor metód. Ani poučky. Skutočné vedomosti 
sa totiž nedajú získať tak, že si prečítaš poučky. Teoretic-
kým,  dnes  bežným  učením,  sa  naučíš  len  predstierať,  že 
niečo vieš. Len si myslíš, že to vieš. Klameš sám seba a učíš 
deti klamať samé seba. Skutočné učenie ide cez vyskúša-
nie, cez osobný zážitok – vtedy aj pochopíme a do hĺbky 
si uvedomíme súvislosti.  Pocítime pravdu. Toto ale tí,  čo 
pred 200 rokmi vynašli štátne školstvo, vôbec nechceli.

Metodológia a poučky – to sú všetko výplody snahy 
o skrytú manipuláciu a ovládanie…

Školstvo môže byť iné – chce to však zbaviť sa všetkého, 
čo si o ňom myslíme. My sa však bojíme pochybovať. Bojíme 
sa priznať si  chybu. Spravíš chybu,  stratíš  tvár –  vycvičili 
nás...  Uzatvárame sa tak do nevedomosti.  Radšej  sa slepo 
oddáme  vyššie  postavenému  úradníkovi  –  ako  by  sme  si 
mali vziať späť zodpovednosť sa svoj vlastný život a za to, čo 
deťom konáme…

Školstvo  môže  byť  iné.  Príkladom  je  škola Solvik  vo 
Švédsku:  Deti  prídu  do  školy,  a keď  ich  rozhovory  a ruch 
utíchnu,  začína vyučovanie… Pevný čas  nie  je  stanovený. 
Prvé  štyri  roky  sa  deti  učia  hlavne  zmyslovej  pozornosti. 
Deti  sa  hrajú veľa dotykových hier.  Dôraz sa nekladie na 
učenie  z učebníc  –  ale  na  hru.  Deti  si  takto  rozvinú veľa 
schopností,  ktoré sú pre život dôležitejšie, ako opakovanie 
poznatkov. Napríklad schopnosť intuície a cítenia vôľového 
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prúdu prítomného v skupine. Deti sa naučia dôverovať to-
muto prúdu a rozlišovať to, čo ladí a čo neladí...  Cibria si 
postreh,  učia  sa  prekonávať  strach…  V mozgu  všetko  so 
všetkým  súvisí  a pohybové  či  zvukové  hry  prirodzene 
rozvinú  aj  matematické  či  pamäťové  schopnosti.  Bežné 
učivo sa potom deti veľmi rýchlo a ľahko naučia neskôr, keď 
sú rozumovo vyspelejšie – v neskorších ročníkoch školy.

Intuitívna  pedagogiky  využíva  mnoho  hier.  Nie  sú  to 
súťaživé  hry  –  skôr  dávajú  možnosť  „prúdiť“.  Tieto  hry 
dokazujú, že je veľký rozdiel medzi tým, niečomu v hlave 
porozumieť, a schopnosťou to urobiť. A aj v rámci robenia 
je  rozdiel  medzi  tým,  vedieť  niečo  robiť  „správne“  ale 
kŕčovite – a vedieť to robiť to tak, aby to šlo ľahko a akoby 
samo  –  aby  to  ladilo  a „prúdilo“.  Hrami  vlastne 
zdokonaľujeme  priamo  svoju  schopnosť  učiť  sa  novému 
a tvorivo a pružne čeliť zmenám, ktoré život prináša. 

Chce to podstatnú zmenu nie len pojatia učenia, ale aj 
učiteľa. Učiteľ nie je „neohrozený“ úradník. Učiteľ nie je hod-
nosť. Učiteľ  je  predovšetkým vzťah. Len ľudia,  ktorí  sa 
vzájomne ctia a cítia, ktorí prijímajú svoje chyby a prijí-
majú aj spätnú väzbu od okolia – sú schopní vzájomne sa 
učiť. Učíme  sa  prijímaním  vzorov.  Čo  nás  môže  naučiť 
pretvarujúci  sa  namyslený  pokrytec?  Čo  nám  naopak  dá 
celistvý,  vedomý  a oduševnený  človek,  ktorý  to,  o čom 
rozpráva, aj žije?

Ak túto chybu v základoch našej spoločnosti nenapraví-
me –  nikdy nedospejeme k spravodlivej  spoločnosti  –  zas 
a zas budeme padať do totality a násilia…
Pritom  sú  nám  spravodlivosť,  sloboda,  úprimnosť  a vzá-
jomná  úcta  ako  ľuďom  prirodzené  –  rovnako  ako  radosť 
z učenia sa a zo zmysluplnej práce.
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Širšie súvislosti

http://krkavec.wordpress.com/2013/10/25/navrat-z-boja-2/

Divé tvory nadobúdajú dva stavy. Stav bežný a stav ohroze-
nia.

Stav bežný je stav pohody, keď si krkavce lietajú ako cí-
tia, zháňajú si potravu a spoločensky žijú.

Stav ohrozenia je stav výnimočný. Napríklad sa kuna vy-
brala vykradnúť ich hniezdo. Alebo sa na oblohe nad krkav-
com zjavil jastrab – ktorý síce krkavcov bežne neloví, ale čo 
ak… V stave ohrozenia sme pod časovým tlakom. Je dôležité 
sa rozhodnúť rýchlo – útok alebo útek – bojím sa a bojujem. 
Riadenie preberá rozum a jeho čiernobiela dvojková logická 
sústava – áno alebo nie – dobre alebo zle. Rozhodujem sa 
rýchlo a krátkozrako – dlhodobo výhodnými a trvalo udrža-
teľnými riešeniami sa nezaoberám…

Jastrab síce krkavcov bežne neloví – ale čo ak zbadá, že 
som chorý?  Predstieram. Toto divé tvory bežne robia – 
nedajú na sebe poznať, že sú oslabení – pretože možný 
dravec by to hneď zbadal a šiel by po nich. To je jeho úlo-
ha: odstraňovať choré bytosti  z kruhu života – a takto 
nás robiť silnejšími… My sa ale ľahkou korisťou stať nepot-
rebujeme – takže predstierame, až kým nepadneme od vy-
čerpania.

V stave ohrozenia spoločensky nežijeme. Je však vý-
hodné zomknúť sa do skupiny. Predstierame teda, že sme 
skupina  –  aj  ak  v skutočnosti  plnohodnotným 
spoločenstvom nie sme. Navonok sa tvárime, ako sa máme 
radi,  ako  spolu  držíme  a ako  sme  všetci  jednomyseľní  – 
myslíme skupinovo. Nie je dôležité zhodnúť sa či útek alebo 
útok  –  dôležité  je  okamžite  nejak  konať  –  a konať 
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jednomyseľne. Ak sa niekto protiví, ak má opačný názor ako 
väčšina – ohrozuje skupinu. Oberá nás o drahocenný čas. 
Sme pod tlakom ohrozenia a toto si nemôžeme dovoliť. Buď 
sa  „protivník“  s iným  názorom  podriadi  a prispôsobí 
skupine či jej vodcovi – alebo je zo skupiny vylúčený – 
často  je  tak  vlastne  dokonca  obetovaný,  pretože  dravec 
zaútočí pravdepodobne práve na neho, nakoľko je sám.

Núdzovým  spôsobom  rozhodovania  takejto  pred-
stieranej skupiny je teda tyrania väčšiny, poprípade dik-
tatúra jednej strany či vodcu. Keď je už nejaké rozhodnu-
tie spravené, je dôležité ho čo najrýchlejšie nariadiť všetkým 
členom skupiny. Ale čo ak je skupina pomerne veľká a všetci 
jej  členovia  nie  sú  priamo vo vzťahu s vodcom? Tu  nám 
príde vhod hierarchia. Minister školstva rozhodne, prikáže 
riaditeľom škôl, tí prikážu učiteľom a tí zasa žiakom… Žiaci 
sú pod tlakom to prijať. Sú dokonca hodnotení známkami 
a poznámkami,  podľa  toho,  akí  sú  prispôsobiví  –  do  akej 
miery  sa  podriadili  skupinovému  mysleniu  a svojmu 
nadriadenému „učiteľovi“.

Na  prepnutie  do  núdzového  stavu  často  stačí  časová 
tieseň,  pocit  napätia  a príkazy  „z hora“.  Veľa  spraví  aj 
strach.  Strach  z neznámeho  ohrozenia.  Podvedome  vní-
mame,  že  sú  ľudia  v  našom  okolí  v núdzovom  stave. 
Vyhodnotíme to tak, že aj nám niečo asi hrozí… Veľa spraví 
tiež  strach  z vylúčenia  zo  skupiny.  Prirodzene  teda 
samovoľne  začneme  predstierať,  že  sme  jednomyseľní,  že 
patríme ku skupine, že podporujeme rozhodnutie „väčšiny“ 
či  vládnucej strany… Prirodzene teda samovoľne začneme 
ohovárať  a útočiť  na  tých,  čo  majú  iný  názor  –  pretože 
prezrádzajú,  že  naša  jednota  je  len  predstieraná  – 
a ohrozujú tak celú skupinu.
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Povinná  školská  dochádzka  nás  vlastne  učí  takémuto 
stavu  –  vedie  nás  k predstieraniu,  k potláčaniu  rôznosti 
názorov a našej vlastnej vnútornej rôznorodosti. Naša rôz-
nosť  by  nás  mohla  v stave  pohody  obohacovať  –  veď  je 
dobre, keď každý sme dobrý v niečom inom a každý máme 
iný pohľad a takto sa vzájomne dopĺňame. V stave ohroze-
nia však nie je čas na to, aby sme sa obohacovali – ide o pre-
žitie  –  a preto  je  dobre,  že  spoločenský  život  a rozvoj 
vzťahov spoločenstva ide načas bokom.

Je dobre, keď sme oboznámení so stavom núdze. Po-
vinná školská dochádzka nám tento stav ale prestavuje 
ako jediný možný. Zamlčiava, že jestvuje aj stav pohody 
– ktorý by mal byť bežným stavom. V svojej podstate je 
školstvo  založené  na  umelom  vytváraní  stavu 
ohrozenia… Stavu núdze…

Tomuto učíme naše deti? Ako sa báť? Ako sa správať vy-
plašene, stádovo? Skratovo a bezcitne? Ako predstierať, že 
som taký, ako si myslím, že si skupina myslí, že by som mal 
byť? Ako potláčať samého seba v strachu pred hodnotením, 
v strachu pred vylúčením zo školy? Ako slepo poslúchať prí-
kazy  nadriadených  „učiteľov“  či  príkazy  „demokratickej“ 
väčšiny? Naozaj ich chceme viesť k bezduchému prispôso-
bovaniu sa – k strachu vyjadriť svoj vlastný názor, k strachu 
prejaviť  sa tvorivo,  odlišne od suchého čiernobieleho roz-
umovania väčšiny? Naozaj ich chceme chrániť pred stavom 
pohody a bezpečia?

Pamätáme si vôbec ešte na tento náš raz bežný stav?
Možno mi už ani neveríte, že tento stav vôbec jestvuje… 

(Článok má pokračovanie, nájdeš ho na krkavcovom blogu.)
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Lži o peniazoch

http://krkavec.wordpress.com/2014/01/22/lzi-o-peniazoch/

Prečo sedíme v škole? Aby sme pripravili pre zamestnanie?  
Prečo trávime dlhé  roky v základnej  škole,  na strednej,  na 
vysokej?  Aby  sme potom  mohli  zarábať  peniaze?  Čo  sú  to  
vlastne tie peniaze? Je možné, že sme zavádzaní, že naše na-
ivné predstavy o peniazoch sú mylné? Čo ak sme podprahovo 
v školách či z médií prijali lži, ktoré nás teraz pútajú?

Lož je, že peniaze sú mierou dobra. Keď sme boli deti 
a boli sme dobrí, pochválili nás. Keď si bol slušný a poslušne 
robil to, čo rodič alebo učiteľ chcel – odmenili ťa cukríkom či 
dobrou známkou. Dnes je z teba verejný činiteľ a v dobrej 
viere konáš dobro. Bol si však v detstve podmienený – vy-
cvičili  ťa  spájať  si  dobro  s odmenou.  Správnosť  svojho 
konania podmieňuješ peňažnou odmenou – čím väčšia od-
mena, čím väčší úplatok, tým je tvoja detská dušička radost-
nejšia.  Tak  veľmi  vnútri  túžiš  vyhovieť  prísnej  maminke 
a byť taký, ako ona chce… Chceš aj druhým dokazovať, aký 
si aký si „dobrý“ a „bohatý“ – pretože vnútri si sám sebou 
nie  si  istý.  Vlastne  si  teraz  taký,  ako  chcú  bankári 
a korporácie. Si bezmocnou bábkou v ich rukách. Stratil si 
ľudskosť. Zradil si ľudí.

Lož je, že kde je hodnota – tam je cena. Lož je, že to čo 
nemožno predať  ani  kúpiť,  je  nehodnotné,  nehodné našej 
pozornosti.  V skutočnosti  sú práve tieto neoceniteľné veci 
naozaj hodnotné. Keď sa cítim prázdny, nenaplnený – nie sú 
to  peniaze,  čo  mi  chýba… Úprimnú úctu  si  nekúpim.  Ani 
uznanie, pocit spolupatričnosti, prijatia, zdieľania, lásky…

Lož je,  že  peniaze sú potrebné. V škole  nás  učia,  že 
pred vynájdením peňazí sme museli vymieňať hus za chleba 
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a žito za syr. Vraj to nebolo moc šikovné, hlavne ak pekár 
hus nepotreboval… To je  lož.  Bolo to  inak.  Veď ešte stále 
máme v rodinách hospodárstvo založené na dare, nie na pe-
niazoch. Keď druhý niečo potrebuje, ty mu to dáš nezištne 
a on si ťa zato bude ctiť a na oplátku ti niečo dá potom, keď 
budeš zasa ty niečo potrebovať. Takéto hospodárstvo daru 
utužuje ľudské vzťahy. Dakedy sme si v celých dedinách či 
dokonca v občinách vymieňali prebytky, pomoc a dary ta-
kýmto spôsobom. Takáto výmena bola posvätným obradom 
posilujúcim naše spoločenstvo. Odkedy sme však začali pre-
chádzať na peniaze – naše vzťahy trpia a rozpadajú sa. Býva-
lý vzťah ľudskosti je zúžený na výmenu platidla. Výmena ži-
votnej  sily  v podobe predmetu či  práce je  obmedzená na 
akési číslo, ktoré prejde z jedného pomyseľného vlastníctva 
do  druhého…  Navyše,  tým,  že  sme  ochotní  predať  našu 
prácu a našu zem za peniaze – vzdávame sa jej. Stávame sa 
nevoľníkmi a otrokmi. Výroba peňazí je totiž ovládaná úz-
kou  skupinou,  ktorá  si  vytvorí  koľko  peňazí  chce  –  tejto 
skupine  tak  vlastne  patrí  všetko,  čo  je  možno  kúpiť.  Oni 
ovládajú všetko,  čo je predajné a úplatné – ľudia, krajina, 
kultúra  a celé  spoločnosti  sa  stávajú  ich  majetkom.  Je  to 
jedna obrovská lúpež oberajúca ľudí o to, čo je im vlastné 
a čo im bolo dané po dobu života spravovať.

Lož je, že peniaze sú mierou šťastia. V skutočnosti je 
mierou šťastia  zdravie medziľudských vzťahov.  Často sme 
pomýlení: nemáme čas na svoju rodinu a deti, lebo sme za-
mestnaní zarábaním… Deti vyrastajú v studených ústavoch. 
Jedna učiteľka má na starosť 30 detí – je pre ňu jednoducho 
nemožné,  aby  mala  s nejakým  dieťaťom  plnohodnotný 
vzťah.  V ústavoch  bez  materského  bezpodmienečného 
prijatia  nedospievame.  Telo  síce  vyrastie  a my  vyzeráme 
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ako dospelí – dušu máme ale stále detskú a ranenú. Nie sme 
schopní  prebrať  za  seba  zodpovednosť  a stať  sa 
samostatným  plnohodnotným  človekom.  Vnútri  sa  veľmi 
bojíme  strachu  zo  smrti  a opustenia  –  ovláda  nás 
podvedomý praveký strach z toho,  že nás matka odložila, 
odstrčila. Sme stratení – chceme sa chytiť niečoho pevného. 
Chytáme sa vier v cirkev, v štát, v peniaze, v hierarchiu…

Lož je hierarchia.  Je to práve hon za peniazmi, ktorý 
ľudské vzťahy oslabuje a nahradzuje ich umelým hierarchic-
kým  usporiadaním.  Učiteľ  nie  je  pán  vyššie  v hierarchii, 
ktorého  máš  poslúchať.  Ani  poslanec  nie  je  pán,  nie  je 
nadradený  –  on  len  prebral  zodpovednosť  za  šírku  ľudí, 
ktorí mu dali svoju dôveru. Zastupuje ich a preto mu vyká-
me. Už to nie je on ako jednotlivec – na mieste by nemala 
pýcha, nadutosť, namyslenosť – ale pokora pred tou šírkou 
občanov,  ktorí  ho  poslali.  Na  mieste  by  nemala  byť  naša 
slepá poslušnosť – ale naša úcta pred tou šírkou ľudí, ktorí 
dali  poslancovi  svoj  hlas…  Prirodzeným  spoločenským 
zriadením je kruh, ktorý zjednocuje menšie kruhy a rastie 
nie do výšky – ale do šírky. V kruhu sme všetci dôležití, aj 
keď zrovna nemáme slovo. Na každého príde rad a je to pre 
dobro nás všetkých, že každý z nás dostane priestor zohrať 
svoju úlohu.

Lož je odsudzovanie temnoty.  Temným sa stáva totiž 
práve to,  čo odsúdim a neprijímam. Temný je taký názor, 
ktorý nechápem. Temná je tá pravda, ktorej sa bojím… Po-
kiaľ sa budem brániť temnote a hľadať vinníka… Pokiaľ sa 
budem pokrytecky tváriť, že všetko je v poriadku, že sa ma 
to netýka… A pritom ma tá temnota môže obohatiť. Rozšíriť 
moje  obzory.  V skutočnosti  sme  v tom  všetci  spoločne. 
Prepájajú  nás  vzťahy  a týka  sa  nás  všetko,  čo  sa  deje 
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v našom okolí. Všetci za to nesieme zodpovednosť. Temné 
činy vznikajú práve vtedy, keď pred nimi zatvárame oči, keď 
ich odsudzujeme, keď sme my dobrí a oni zlí…

Buďme smelí.  Nebuďme už viac pokrytci. Pochybujme! 
Prijmime  svoju  detskú  dušu,  svoju  zraniteľnosť  a ne-
dokonalosť.  Zmierme  sa  s neúprosnou  nahou  pravdou 
skutočnosti.

Si v bezpečí. Si chránený. Prijmi seba takého, aký si. Bez-
podmienečne. Len potom môžeš byť prijatý druhými. Prijmi 
svoj život, svoju zodpovednosť, svoj príbeh. Len tak môžme 
znovu nadviazať plnohodnotné medziľudské vzťahy, zahojiť 
naše vzťahy... Vzťahy ľudskosti. Vzťahy života.

Nachádzaš  sám  seba.  Nachádzaš  rodinu  a spoločnosť, 
lásku a celistvosť, ktoré ti tak chýbali…

Teraz môžeš prijať aj peniaze – a využiť ich tvorivo.





Škola nás učí pracovať pre známky, pre vonkajšiu odmenu, 
pre  úplatu.  Toto  neskôr  vedie  k  lenivosti  a  korupcii.  –  V 
dobrej  škole  sa  učíme  z  vlastného  prirodzeného 
vnútorného  záujmu,  preto,  aby  sme  vedeli.  Náš  život 
ostáva v našich rukách.

„Áno, školstvo má chyby, ale v prvom rade má chyby celá  
spoločnosť...  Skorumpovaní  politici,  sudcovia,  prokurátori,  
polícia, bankstri, „vrcholoví“ manažéri – nie učitelia! Kiežby  
všade  bolo  toľko  skvelých  schopných  a  charakterných  ľudí,  
ako je práve v tom vami znevažovanom školstve!“

V  škole  sú  chyby  nežiaduce.  Znamenajú  zlú  známku. 
Škola učí chyby potláčať. Za chyby sme odsúdení. Pokúšame 
sa  teda  chyby  zakrývať  a  nepriznávať.  Bránime  sa. 
Upozornenie na chybu vnímame ako útok a znevažovanie. 
Toto vedie ku klamaniu a podvádzaniu. – V dobrej škole sú 
chyby v poriadku – pokusmi a chybami sa človek učí.

Školstvo  má  chyby.  To  je  dobre.  Priznajme  si  ich  – 
chybami sa človek učí a učením sa človek mení. Len takto 
môžme zmeniť školstvo k lepšiemu.
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