
Školní psychologický měsíčník ZŠ Vašatova – duben 2020 

Úvod 

Duben 2020 ve znamení koronaviru a nouzového stavu. Smyslem tohoto čtení je zejména podpora a 

povzbuzení. Na následujících stránkách je mnoho účinných způsobů, jak podpořit svůj vlastní růst 

úplným způsobem, tedy jak tělesný, tak duševní. 

Psychologická doporučení ohledně koronaviru jsou základními způsoby, jak odolávat těžkým 

situacím, tudíž je možné je využít i v ostatních náročných dobách. Zlepšovat se musíme všichni a 

neustále. Cvičení dělá mistra; bez práce nejsou koláče; zvyk je železná košile; jak si kdo ustele, tak si 

také lehne.
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Důležitost zdravého způsobu 

života 

Zdravý způsob života je naprosto důležitý pro 

jakékoli naše konání. Pokud se chtějí děti 

dobře učit, musí být zdravé. Bohužel současný 

zdravotní stav některých žáků není moc dobrý. 

Při třídnických hodinách, na kterých jsem 

občas přítomen, se dozvídám spoustu 

závažných věcí, které ohrožují zdraví i 

vzdělávání Vašich dětí - našich žáků. Týká se to 

zejména denního režimu, životosprávy, trávení 

volného času, způsobu učení. Dalo by se to 

shrnout pod pojmem zdravý způsob života. Ja 

jasné, že slabé, ospalé a nemocné dítě se bude 

špatně učit. Děti jsou mnohem citlivější na 

tělesný stav a u některých žáků stačí obyčejná 

rýma, aby bylo zcela zmařeno jejich učení. Při 

rýmě špatně dýchají, takže jsou opsalí a 

unavení, odklání to jejich pozornost, nemohou 

se soustředit. Nedávno jsem zjistil, že 

například už v šestých třídách chodí velké 

množství dětí spát kolem půlnoci, někdy 

dokonce i později. To je naprosto škodlivé a 

důsledky takového nezdravého způsobu života 

mohou být závažné. Dítěti v šesté třídě je 12 

nebo 13 let, což je období, kdy již začíná 

dospívání - roste celé tělo, od kostí, přes 

orgány až po mozek, nastává zásadní období 

ve vývoji osobnosti. Pokud dítě nedostatečně 

spí, poškozuje si tak své zdraví. Děti ve vývoji 

potřebují spát kolem 10 hodin, dlouhodobá 

nevyspalost má pak závažné důsledky na vývoj 

těla i osobnosti a je zdrojem pozdějších 

zdravotních problémů, včetně duševních. 

V jedné šesté třídě jsem například zjistil, že do 

deseti hodin chodí spát jen několik žáků. Snad 

asi třetina dětí chodí spát kolem půlnoci a 

jeden dokonce někdy v jednu hodinu ráno. 

Ráno pak více jak polovina dětí nesnídá. Podle 

toho, co vidím ve školní jídelně je jasné, že 

velké množství dětí různého věku nesnídá, 

možná svačí, nedostatečně obědvají. 

Nedostatečné stravování se po mnoha letech 

může projevit různými nemocemi. Organismus 

se vyvine slabý a bude náchylný k různým 

onemocněním. Pokud takové děti ještě 

zneužívají kofeinové nápoje, je jejich zdraví 

ohroženo. Špatný vývoj organismu se 

samozřejmě netýká jen tělesné síly, ale i 

duševní stránky člověka. Již se objevují důkazy, 

že děti, které konzumují kofeinové nápoje, 

jsou více ohroženi duševními potížemi a 

dokonce i poruchami. Typický sebezničující 

způsob je zhruba takový: Dítě ráno nesnídá, 

takže je brzy unavené, nesoustředěné. Energii 

nahání sladkými nápoji. Vlivem toho se mu 

stáhne žaludek, takže nemá chuť ani na oběd. 

Únavu po škole zahání energy-drinkem a 

brambůrkami. Kofein a sůl dále ovnivňuje tlak 

a chuť-nechuť k jídlu. Doma, když se uvolní, se 

natláská pátým-přes-devátým a na noc. 

Žaludek dostává zabrat, ráno se tedy objevuje 

nechutenství. A tak je kolotoč roztočen. Kofein 

stimuluje také produkci hormonů adrenalinu a 

podobných, které snižují chuť k jídlu a stahují 

žaludek. Často způsobují úzkost, zejména 

kofein v kombinaci s hladověním. Přidá-li se k 

tomu i nevyspalost, může být dítě v nedobrém 

rozpoložení, například přecitlivělé. Kofein je 

psychoaktivní látka, která zvyšuje citlivost 

nervové soustavy a při odeznění účinku 

naopak způsobuje únavu. Občas se setkávám s 

dětmi, které po nocích hrají hry, ráno 

nesnídají, jsou nevyspalí a pak jsou ve škole 

přehnaně citliví na různé podněty. Kritiku, 

neúspěch či zvýšení hlasu učitele pociťují 

výrazně citlivěji, než zdravé a vyrovnané dítě. 

Někdy taková situace zajde až do stavu, kdy si 

dítě neustále doma stěžuje na chování učitele, 

které vlivem svého špatného tělesného a 

duševního stavu vnímá zkresleně. Rodič si 

vytvoří představu, že učitel je na dítě zlý a 

začně situaci řešit, dožaduje se například 

změny chování učitele. Skutečným řešením je 

však stabiliziace zdravotního stavu dítěte. 

Takové případy se skutečně dějí a to i u 

starších dětí. 
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Základní doporučení pro rodiče 

a žáky v době výjimečného 

stavu 

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy, 

jakkoli těžkou situaci společnými silami 

překonáme. Uvádíme zde několik základních 

doporučení, která Vám mohou pomoci 

současnou situaci lépe zvládat. Na konci jsou 

dále dva odkazy, které podrobněji popisují 

základní informace a doporučení týkající se 

stavů stresu a způsobů, jak komunikovat s 

dětmi. 

Obecná doporučení 

1. Dodržujte doporučená hygienická opatření, 

vyhněte se kontaktu se staršími osobami. 

2. Vyřiďte si nutná opatření týkající se 

ošetřovného, změny v zaměstnání či přihlášení 

na úřad práce apod. 

3. Buďte v telefonickém kontaktu se svými 

blízkými, kolegy a známými. Buďte k dispozici 

pro své starší příbuzné, kteří mohou být 

opravdu vyděšeni. Soucit a laskavost k druhým 

je velmi účinný způsob, jak setřást pocity 

strachu o sebe. Hledejte způsob, jak pomoci 

druhým. 

4. Nastavte a dodržujte pravidelný čas určený 

pro vzdělávání Vašich dětí. 

5. Starejte se dostatečně o své základní životní 

potřeby - jídlo, spánek, odpočinek, zábava. 

Nezapomínejte, že život jde dál. Vyhněte se 

utrácení za zbytečné hmotné věci, které jste 

dosud nepotřebovali. 

6. Pokud nemáte žádné, nebo jen lehké 

příznaky, nechoďte k lékaři či do nemocnice, 

kde se můžete skutečně nakazit. Nelžete o 

svých příznacích či pobytu v zahraničí. 

Chovejte se ke zdravotníkům, policistům atd. 

slušně. 

Doporučení týkající se vzdělávání dětí 

1. Nastavte si pravidelný čas, kdy se děti věnují 

učení a ten dodržujte. 

2. Úkoly jsou postavené tak, aby je děti 

zvládaly samy, obsahy některých předmětů 

byly zmenšeny. Cílem není Vás zaměstnat jako 

učitele. 

3. Děti se mají věnovat především hlavním 

předmětům. 

4. Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte 

daného učitele, buďte ve spojení s třídním 

učitelem. 

5. Pokud má dítě problémy s novou látkou, je 

lépe procvičovat a upevňovat zvládnuté, než 

trápit sebe i rodiče s něčím, co nechápe. 

6. Pokud chcete s čímkolik poradit, můžete 

kontaktovat i školního psychologa: 

karelpich@zskladnovasatova.cz 

Doporučení týkající se duševního zdraví 

(psychohygiena) 

1. V naší zemi je situace zvládána velmi dobře, 

není na místě panikařit a na základě toho 

nakupovat obrovské množství jídla apod. 

2. Informace o situaci sledujte jen stručně, 

jednou denně, jen pár minut. Čtěte pouze 

články či sledujte ty reportáže, které se týkají 

změny opatření či vyhlášení nových. 

3. Nevyhledávejte, nečtěte, nezabývejte se v 

mysli konspiračními či katastrofickými 

teoriemi. 

4. Mluvte, komunikujte se svými blízkými, 

nestyďte se za pocity strachu. Sdílené trápení 

je poloviční trápení. Mluvte otevřeně s dětmi. 

Uklidněte je, že jim nehrozí nebezpečí, že 

skutečně ohroženi jsou staří lidé. 

5. Zaměřujte pozornost na pozitivní věci. 

Věnujte se dál svým zálibám, je-li to možné. 

Pokud ne, najděte si nové. Poslouchejte 

radostnou hudbu, dívejte se na veselé, 

pozitivní a motivující filmy. 

6. Výjimečný stav či karanténa také 

neznamená, že máme lenošit. Věnujte se 

praktickým činnostem, zejména dokončení 

něčeho v domácnosti - něco opravit, uklidit, 

protřídit věci atd. Dělejte tyto činnosti v klidu, 
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bez napětí či nátlaku na ostatní členy rodiny. 

7. Nechtějte staré či vleklé rodinné spory 

vyřešit právě teď. 

8. Omezte alkohol či jiné návykové látky. 

Doporučení ve stavech silného stresu a 

paniky 

1. Uvědomte si svůj dech a dýchtejte pomalu, 

ale hluboce, s krátkou zádrží po nádechu a po 

výdechu. Uvědomte si svou přítomnou situaci, 

kde jste, co vidíte, slyšíte, cítíte, v jaké pozici je 

vaše tělo. Zaměřte veškerou svou pozornost 

na smyslové vnímání situace, jaká je právě 

tady a teď. 

2. Nerozvíjte myšlenky týkající se nemoci, 

nepředstavujte si nic. Dýchtejte a uvědomujte 

si své okolí a své tělo. Můžete sedět, stát nebo 

ležet, nebo se jděte projít a neustále udržujte 

pozornost u svého dechu a vnímání okolí. 

3. Protřepejte celé tělo, několikrát poskočte, 

poplácejte otevřenými dlaněmi celé své tělo, 

od nohou až k patě. Hluboce dýchejte. Dělejte 

dřepy s výskokem, kliky, můžete i běžet na 

místě. Pomůže také ledová sprcha, zpívání, 

hudba. Běžte se projít do lesa. 

4. Pokud svůj stav nezvládáte, promluvte si s 

někým. Může to být někdo, komu důvěřujete, 

nebo využijte linky důvěry, nebo se domluvte 

na telefonickém hovoru s naším psychologem: 

karelpich@zskladnovasatova.cz 

Případně využijte telefonické krizové 

intervence: 

https://www.delamcomuzu.cz 

https://www.akpcr.cz/koronavirus 

Žádáme Vás také, aby jste se se svými dotazy, 

přípradně starostmi obraceli výhradně na 

učitele či pracovníky školního poradenského 

zařízení. Vedení školy kontaktujte pouze v 

nutných případech, které jsou v kompetenci 

vedení školy.  

Opatrujte se. Vězte, že lidé v dřívějších dobách 

zvládli mnohonásobně horší období a proto 

schopnosti zvládat těžké stavy jsou v nás 

geneticky uchované. Společně vše zvládneme. 

Doporučené odkazy: 

- Základní psychologická doporučení pro 

veřejnost ve stavu nouze - koronavirus - 

https://upp.med.muni.cz/aktuality/zakladni-

psychologicka-doporuceni-pro-verejnost-ve-

stavu-nouze-

koronavirus?fbclid=IwAR0UCdbUBDuc_M0N_

6VDNcXuNuaQih0DO0zD1acaS-

KguUae0FtAMupkoyw 

- Doporučení ve vztahu k dětem - 

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-

covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx 

  

https://upp.med.muni.cz/aktuality/zakladni-psychologicka-doporuceni-pro-verejnost-ve-stavu-nouze-koronavirus?fbclid=IwAR0UCdbUBDuc_M0N_6VDNcXuNuaQih0DO0zD1acaS-KguUae0FtAMupkoyw
https://upp.med.muni.cz/aktuality/zakladni-psychologicka-doporuceni-pro-verejnost-ve-stavu-nouze-koronavirus?fbclid=IwAR0UCdbUBDuc_M0N_6VDNcXuNuaQih0DO0zD1acaS-KguUae0FtAMupkoyw
https://upp.med.muni.cz/aktuality/zakladni-psychologicka-doporuceni-pro-verejnost-ve-stavu-nouze-koronavirus?fbclid=IwAR0UCdbUBDuc_M0N_6VDNcXuNuaQih0DO0zD1acaS-KguUae0FtAMupkoyw
https://upp.med.muni.cz/aktuality/zakladni-psychologicka-doporuceni-pro-verejnost-ve-stavu-nouze-koronavirus?fbclid=IwAR0UCdbUBDuc_M0N_6VDNcXuNuaQih0DO0zD1acaS-KguUae0FtAMupkoyw
https://upp.med.muni.cz/aktuality/zakladni-psychologicka-doporuceni-pro-verejnost-ve-stavu-nouze-koronavirus?fbclid=IwAR0UCdbUBDuc_M0N_6VDNcXuNuaQih0DO0zD1acaS-KguUae0FtAMupkoyw
https://upp.med.muni.cz/aktuality/zakladni-psychologicka-doporuceni-pro-verejnost-ve-stavu-nouze-koronavirus?fbclid=IwAR0UCdbUBDuc_M0N_6VDNcXuNuaQih0DO0zD1acaS-KguUae0FtAMupkoyw
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx


5 
 

Můžete mít výsledky, nebo 

výmluvy. 

"Můžete mít výsledky, nebo výmluvy. Nikoli 

obojí." - Arnold Schwarzenegger 

Arnolda Schwarzeneggera zná zřejmě každý, 

komu je více jak třicet let. Hrdina mnohých z 

nás. Slavný herec, bývalý guvernér státu 

Kalifornie (2003-2011), jeden z 

nejúspěšnějších kulturistiů všech dob. A zcela 

jistě velmi bohatý člověk. Málokdo však už ví, 

že podmínky, ze kterých vyšel, byly velmi 

těžké. Narodil se v roce 1947 v Rakousku a 

vyrůstal v 300 let starém domě, kde neměli 

elektřinu, ústřední topení, telefon, koberce ani 

vodovod, takže Arnold s bratrem museli nosit 

vodu z fontány vzdálené 150 m od jejich 

domu. Jeho rodina měla často problémy s 

penězi. Věnoval se nejdříve fotbalu a atletice, 

až nakonec největší zalíbení našel v 

kulturistice. Později, když chtěl uspět ve světě 

filmů, slyšel od všech, že vzhledem k jeho 

akcentu, jménu, postavě atd. nemá vůbec 

žádnou šanci. V té době totiž byl vyhledávaný 

jiný tip hrdinů. Před vstupem do politiky 

slýchával to samé, že nemá žádnou šanci. 

Úspěchl dosáhl. Ná základě svých zkušeností 

sestavil Arnold Schwarzenegger šest pravidel 

úspěchu. Přečtěte si je a zamyslete se nad 

nimi. Zhodnoťe se, jak na tom v životě a v 

dosahování svých cílů jste. 

1. Věřte v sebe. Nalezněte, kdo jste, pro co 

žijete a čeho chcete dosáhnout. 

2. Překračujte zažité způsoby, které vás 

omezují a brzdí.  

3. Nebojte se chybovat. Chyby jsou součástí 

cesty. 

4. Neposlouchejte pochybovače. Vyhněte se 

lidem, kteří tvrdí, že to nezvládnete. 

5. Dejte do toho všechno. Makejte naplno. 

Pouze vytrvalé úsilí přináší výsledky. 

6. Ze svého úspěchu vraťte něco zpět 

společnosti, ve které žijete. 

Zdroje: 

- Fanouškovské stránky-životopis Arnolda - 

https://web.archive.org/web/2005110311494

6/http://www.schwarzenegger.cz/zivotopis.ph

p 

- 6 pravidel úspěchu - celá řeč v angličtině - 

https://www.youtube.com/watch?v=7TEc_qy

KQ0c 

- Zkrácená verze s titulky - 

https://www.youtube.com/watch?v=iBzthH4b

GMU 

  

https://web.archive.org/web/20051103114946/http:/www.schwarzenegger.cz/zivotopis.php
https://web.archive.org/web/20051103114946/http:/www.schwarzenegger.cz/zivotopis.php
https://web.archive.org/web/20051103114946/http:/www.schwarzenegger.cz/zivotopis.php
https://www.youtube.com/watch?v=7TEc_qyKQ0c
https://www.youtube.com/watch?v=7TEc_qyKQ0c
https://www.youtube.com/watch?v=iBzthH4bGMU
https://www.youtube.com/watch?v=iBzthH4bGMU
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Pravidla cvičení podle 

zakladatele Karate 

Minule jsme se zmínili o pravidlech úspěchu 

Arnolda Schwarzeneggera. Dnes Vám 

přinášíme pět základních pravidel Gičin 

Funakošiho, zakladatele moderního karate. 

Jsou to doporučení, která je možná vztáhnout 

na jakýkoli sport. Užitečná jsou i pro náš 

obyčejný všední život.  

1. Při cvičení musíte být smrtelně vážní… Váš 

protivník musí být přítomen ve vaší mysli, ať 

sedíte nebo chodíte nebo zvedáte paže. Být 

smrtelně vážný není podstatné jen pro 

pokračovatele karatedó, je to stejně důležité v 

běžném životě každého, protože život sám je 

boj o přežití. Kdokoli je spokojený tak, že 

předpokládá, že po selhání bude mít další 

příležitost, bude zřídkakdy velmi úspěšný. 

2. Trénujte srdcem a duší a netrapte se teorií. 

3. Vyhněte se domýšlivosti a dogmatismu. 

Buďte skromní a pokorní. 

4. Pokuste se vidět se takový, jaký opravdu 

jste a pokuste se přijmout to, co je záslužné v 

práci ostatních. 

5. Dodržujte pravidla etikety. Důležitá je 

zejména zdvořilost. 

Doporučená literatura: 

Funakoši, Gičin: Karatedó. Má životní cesta. 

Praha: Naše vojsko, 2010 
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Cvičení dělá mistra 

Naučit se cokoli, znamená věnovat tomu 

dostatečný čas, pozornost a úsilí. Když nám 

schází chuť, říkáme, že hledáme motivaci. 

Někdy se stává, že motivaci najdeme tehdy, 

když jsme pod tlakem. Zřejmě každý zná, jaké 

je to plnit své úkoly a povinnosti na poslední 

chvíli. Jsou lidé, kteří tak dělají celý život. Není 

to ideální, ale je to lepší než u těch, kteří pod 

tlakem poslední chvíle mají ještě méně sil. 

Je mnoho způsobů, jak v sobě najít odhodlání 

k něčemu. Napsat si například seznam na 

viditelné místo, nástěnku, ke stolu, na dveře, 

lednici, vést si stručný deníček, nebo bavit se o 

svém posunu s druhými, kteří také pracují na 

svém zlepšení. Před spaním si zpětně 

prohlédnout svůj den a ohodnotit své úsilí a 

představit si sebe, jak provádíme úkoly zítřka. 

Oblíbené je také například pravidlo několika 

minut. Jde zejména o činnosti, kterým se 

chceme věnovat, ale jaksi nám schází vůle. 

Toto pravidlo několika minut spočívá v tom, že 

se zavážeme, že se budeme nějaké činnosti 

věnovat určitý čas každý den. Množství času, 

který si stanovíme jako povinný, záleží na naší 

situaci. Pokud se ve svém volném čase chceme 

věnovat například cvičení a maximální doba je 

dejme tomu půl hodiny denně, tak můžeme 

začít u pravidla pěti minut. Stanovíme si, že se 

budeme každý den, za všech okolností, 

věnovat alespoň pět minut cvičení. Pět minut 

není žádná dlouhá doba. Pokud nás bude 

cvičení bavit, můžeme samozřejmě cvičit i 

déle. K pěti minutám se musí donutit každý, 

kdo doopravdy tvrdí, že se chce v něčem 

rozvíjet. Mnoho lidí u tohoto způsobu zjišťuje, 

že někdy jim opravdu stačí jen pět minut, ale 

často se stává, že je činnost chytne a radostně 

se tomu věnují mnohem delší čas.  

Třeba takový Jaromír Jágr dělal ve třetí třídě 

denně jeden až dva tisíce dřepů a sto kliků. 

Odkazy: 

http://czechteam.info/novinky/Nejlepsi-stroj-

na-cviceni-Vlastni-telo-Takhle-na-sobe-dre-

Jaromir-Jagr 
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Motivační plakát 

Velmi dobrou metodou, jak podpořit svoje 

úsilí v nějaké činnosti je vytvořit si motivační 

plakát. Je to velmi zábavné a přínosné. Jde o 

to, že si vytvoříme svůj vlastní plakát na zeď, 

který nás bude povzbuzovat k činnosti, ve 

které se chceme zlepšit. Dobré je si vzít velký 

papír, různé barvy, pastelky, fixy, cokoliv. 

Vybereme si svoji činnosti, například sport. 

Dejme tomu, že se chceme zlepšit ve fotbale. 

Představíme si, jak by vypadal plakát s naším 

jménem a fotkou, když bychom byli nejlepším 

hráčem na planetě a takový plakát vyšel v 

nejuznávanějším fotbalovém časopise a 

prodával by se všude v prodejnách. Fantazii se 

meze nekladou: Můžeme napsat velký nápis 

Nejlepší hráč světa - Ignác Vomáčka, FC 

Barcelona. Nakreslíme sebe, znak týmu, 

můžeme na plakát nalepit výstřižky z novin a 

časopisů a vytvořit tak koláž. Na plakátě 

samozřejmě můžou být i názvy a loga 

sponzorů a i nějaký text. Ignác Vomáčka 

trénuje každý den alespoň dvě hodiny, 

protahuje se, na tréninku maká naplno a u 

domu má své vlastní hřiště, posilovnu a doma 

saunu s bazénem. Takový plakát si pak 

můžeme doma nalepit někam, kde ho budeme 

často vidět, a bude nám tak připomínat, co 

musíme udělat, aby se stal skutečností. 

Co říká o cvičení Christiano Ronaldo? 

„Cvičtě zkrátka tam, kde můžete. Zacvičite si 

třeba v ložnici, když se ráno probudíte nebo 

naopak před spaním. Pokud budete cvičit 

pravidelně, bude to daleko snazší, protože se z 

toho stane zvyk.“ 
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Tréninková pravidla Christiana 

Ronalda 

Christiano Ronaldo (neboli CR7) je jeden z 

nejúspěšnějších fotbalistů historie. Drží se 

několika následujících pravidel. Samozřejmě, 

že mnohá jsou vhodná i pro jiné sporty než 

fotbal a mnohé z nich jsou použitelná i v 

běžném životě. 

1. Nauč se trénovat svou mysl. Mentální síla je 

stejně důležitá jako síla fyzická a pomůže ti 

dosáhnout tvých cílů. 

2. Buď disciplinovaný. Drž se rutiny a zůstaň 

motivovaný. 

3. Stanov si cíle. Pomůžou ti zůstat 

koncentrovaný a pracovat na nich. 

4. Najdi si tréninkového partnera. Přidá tvému 

tréninku na soutěživosti a budete se víc snažit. 

5. Pořádně se vyspi. Ve spánku tělo regeneruje 

a jenom když si odpočinutý, tak ze sebe v 

zápase a tréninku vydáš maximum. 

6. Před tréninkem se důkladně rozcvič. 

Rozběhání, protažení až pak teprve samotný 

trénink, jedině tak se vyhneš zranění. 

7. Střídejte aktivity. Doporučuju kombinaci 

cardia (běhání, veslování) a silového tréninku, 

aby tvoje tělo bylo připravené po stránce 

silové i kondiční. 

8. Trénuj ve vysoké intenzitě. Takový typ 

tréninku zvyšuje průtok krve a také kondici. 

Příklad takového cvičení jsou sprinty. 

9. Využívej kardio cvičení. Třicetiminutové 

intervaly jsou skvělé na budování kondice a 

výdrže. 

10. Cvič kdykoliv to jde. Cvičit břicho můžeš i 

doma v ložnici před spaním. Snaž se z toho 

udělat rutinu a pravidelně jí dodržovat. 

11. Správně se stravuj. Jez jídla bohatá na 

proteiny, hodně celozrnných sacharidů, ovoce 

a zeleninu. Vyhýbej se jednoduchým cukrům. 

12. Dodržuj pitný režim. Pij převážně vodu a 

nepij alkohol. 

13. Jez pravidelně. Když hodně trénuješ, musíš 

hodně jíst, aby tělo mělo dostatek energie na 

další výkon. 

14. Motivuj se hudbou. Pomůže ti ze sebe 

vydat to nejlepší. 

15. Odpočívej. Trénink a cvičení jsou důležité, 

ale stejně tak odpočinek. 
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Síla zvyku 

Zvyk je železná košile. To má nejméně dva 

významy: Je jako brnění, které nás chrání. 

Může se ale stát zátěží, která nás omezuje. 

Zvyk je návyk, sklon, puzení, nutkání, touha 

dělat jisté věci opakovaně. Takové chování 

může být prospěšné, ale i škodlivé. Pokud si 

zvykneme nesnídat, nebo se ráno stravovat 

nevhodně, můžeme se stát na takovém 

způsobu chování doslova závislí. Stane se z 

toho zvyk. Pokud nějakou činnost opakujeme 

pravidelně, v našem těle a mysli postupně 

zvyká návyk a sklon takové chování opakovat. 

Zvykneme-li si každý den ráno v podobnou či 

stejnou dobu cvičit a zdravě snídat, i to se 

stane návykem, zvykem a budeme mít později 

touhu v takovém cvičení pokračovat. Časem se 

nebudeme muset přemlouvat a budeme cvičit, 

i když se nám nebude úplně chtít, nebo se 

nebudeme cítit zrovna nejlépe. Ranní cvičení a 

zdravé snídání navíc budeme prožívat jako 

něco, co nám přináší dobré pocity a výsledky v 

životě. Takový zvyk se stane ochranným 

brněním našeho života. 

Proto je dobré si uvědomit, že máme pouze 

omezený čas. Den má pouze 24 hodin (+ noc, 

jak říkají s humorem v armádě) a ani o minutu 

více. Týden má pouze sedm dní, nemá nikdy 

osm, nebo deset. A rok má vždy 365 dní 

(přestupný 366). Žádná vteřina života nelze 

vrátit. Některé šance se neopakují, přesněji 

žádná šance se neopakuje, je to pouze jiná 

příležitost a může se stát, že bude poslední. 

Proto je důležité si uvědomit, čeho chceme 

dosáhnout a že máme omezený čas. Když jsme 

mladí, máme pocit, že je před námi nekonečně 

mnoho času, ale není to tak. Je třeba konat již 

dnes, věnovat čas užitečným činnostem: 

zdraví, vzdělání, budování dobrých vztahů, 

učení se novým dovednostem. Pravidelné 

cvičení a učení se stane dobrým zvykem, který 

nás ochrání před náročnějšími časy. 
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Zamyšlení k Národnímu 

obrození 

Národní obrození bylo hnutí v Čechách v rámci 

celoevropských změn v myšlení lidí. Na našem 

území se mluvilo převážně německy a český 

jazyk i lidové zvyky se uchovávaly jen u malého 

množství lidí a převážně na venkově. Vůdcové 

země, politici, úředníci, vojáci a mnoho dalších 

lidí mluvilo německy. Národní obrození bylo 

tedy návratem lidí zde žijících k českému 

jazyku a i s ním souvisejícími způsoby života. 

Tehdejší spisovatelé si dali usilovnou 

celoživotní práci o to, aby český jazyk znovu 

ožil. Díky těmto lidem dnes mluvíme česky a 

cítíme se jako Češi. 

Zamyšlení pro Vás: Může se stát, že brzy bude 

takové národní obrození znovu potřebné. 

Mnoho lidí dnes už nemluví česky a těchto lidí 

přibývá. Může se stát, že za dvacet, třicet let, v 

době vaší dospělosti, bude převážná část lidí 

mluvit nikoli česky, ale mobilo-anglicky. "Jojo, 

kamo, dem gemsit". Česky to je "Jójó, příteli, 

jdeme hrát!" Zkuste si vyslovit nejdříve první 

způsob a pak zazpívat ten druhý. Ucítíte ten 

rozdíl! Jaký je rozdíl mezi slovem "kámo" a 

"přítel"? 

Jazyk, jakým mluvíme, má značný vliv na to, 

jak žijeme. Jazyk ovlivňuje způsob, jakým 

vnímáme, a tudíž prožíváme svět. Zamyslete 

se nad tím! Bude tedy rozdíl, jestli budeme 

mluvit a psát jako mobilové, nebo jako lidé. 

Úkol: Promysli a napiš, co si o tom myslíš. 
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Zvyk je železná košile neboli 

zisky pravidelnosti 

Pokud se věnujeme nějaké činnosti každý den 

ve stejný čas, vzniká v našem těle a mysli 

(organismu, v nás samých) sklon takové 

konání opakovat. Vznikají v nás dráhy, vyjeté 

koleje, vyšlapaná cesta, na které se časem jde 

výrazně snadněji než na začátku. Nejtěžší jsou 

vždy začátky. Zvykl jsem si každé ráno cvičit, a 

pokud mám více času, chodím bruslit nebo 

trénovat s hokejkou. Po několika dnech se 

nemusím do tréninku nutit, naopak, i když si 

někdy řeknu, že dnes vynechám, protože se 

například cítím unavený či přetažený, často 

nakonec stejně jdu, jen například trénuji 

lehčeji. Ráno je velmi důležité. Tak, jak se 

chováme ráno, se přenese na celý den. Proto 

je velmi žádoucí zvyknou si ráno na určitou 

pravidelnost: Cvičení a dobrá snídaně. Snídaně 

je základ pro naši sílu (energii) po zbytek dne. 

Další velmi dobrý zvykem je ranní studená 

sprcha. Okamžitě probudí organismus, navíc 

výzkum otužování ukazuje, že je to jeden z 

nejúčinnějších způsobů posílení 

obranyschopnosti. Má dokonce i výrazný vliv 

na duševní zdraví a pozornost. 

Jedním z vynikajících ochranných prostředků 

pro náš život je disciplína, neboli pravidelnost 

určité kázně. Ta se týká těla i mysli: Držení 

těla, dýchání, cvičení, stravování, způsobu 

zotavování, odpočinku, zábavy a vzdělávání. 

Jsou jako brnění a zbraně, které nás ochraňují. 

Zvyk je železná košile neboli brnění! 

Cvičení dělá mistra. 

  



13 
 

Vše, co děláme, nás rozvíjí i po 

stránce osobnostní 

Když se nový člověk v těle matky vytváří, 

postupně od oplodněného vajíčka až po 

novorozeně prodělává (opakuje) všechny 

předchozí vývojové (evoluční) stupně. 

Zjednodušeně řečeno, od napatrného 

organismu, přes tvora připomínajícího ještěrku 

až po člověka. Podobný vývoj ovšem probíhá i 

po stánce duševní - osobnostní a morální. U 

dětí se zcela přirozeně projevuje tzv. magické 

myšlení, věří, že za určitými jevy spočívá 

nějaká osobní síla připomínající člověka 

(strašidla ve tmě, nějací duchové, které 

ovlivňují počasí a podobně). Takového myšlení 

byl člověk v dávných dobách. Stejně tak se 

vyvíjí po stránce morální - dodržuje nějaké 

způsobu chování nejdříve z důvodu strachu z 

autority (rodiče, učitele), pokud morálně 

dozraje, dodržuje zásadní správného chování 

kvůli sobě, protože zjišťuje, že důsledky svého 

chování zakouší on sám. Pokud se například 

chová nečestně, nemusí ho nutně potrestat 

autorita (rodič, učitel, policie), ale zjistí 

například, že se slušní lidé s ním nechtějí bavit, 

shromažďují se kolem něho lidé podobného 

charakteru, tedy lidé nečestní, takže dříve či 

později sám utrpí nějakou škodu. 

Vývoj naší osobnosti ovlivňují také činnosti, 

kterým se věnujeme, a také u těch platí 

podobné pravidlo, jako u tělesného i 

morálního vývoje. Všechny činnosti, kterým se 

člověk v minulosti věnoval, podporují náš 

vývoj k plné zralosti. Jde o tělesné schopnosti 

a sílu, které rozvíjíme sportem (čímž 

opakujeme činnosti dávného člověka, který 

lovil a bojoval), činnosti řemeslné a 

zemědělské, stačí nějaké základní schopnosti 

něco opravit, sestavit, starat se o květiny a 

podobně, čímž opakujeme schopnosti člověka 

z dob, kdy k obživě převládalo zemědělství. 

Dále čtení, psaní (ručně!), počítání, celkově 

vzdělávání, rozvíjí též naši osobnost. V antické 

době starého Řecka a Říma se moudří lidé 

věnovali matematice, geometrii a dalším 

podobným vědám z mnoha důvodů - protože 

posiluje naše schopnosti uvažovat a protože se 

v matematických zákonech svým vlastním 

způsobem projevují zákonitosti světa. 

Proto náš úplný rozvoj ovlivňují činnosti: 

- tělesné, sportovní 

- rukodělné, umělecké, hudební 

- rozumové - čtení, psaní, počítání, vědomosti 

- vztahové, morální 

Zamysli se nad tímto tématem ve vztahu k 

sobě. Napiš stručnou úvahu. 

 


