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poěítače plo dislančnívýultu dělí
RodimémKrcmďížpo*5r oimčnivýlky ve &olách od 3. íď- vš€m 7aúná Ýe sejnm dohu, nelze

tuje trqi!Érlq.§ fqEy íxreimdiúfu ott zŠ, plitryt mrctymrodiDám da§í
s dčmi v kizorjch siroeich Jcjió
qlhnérrdsniewiílďu'L"fu-

poblán, Jejich tĚi stě*ornhty pií-

ních slúžó dchárji příru do rodi&
pojit k dis(ančtrí výw z &)ffi př*

ktbtňčhytodirymmfi a}áia
ruué čimosú. Tyo pncovnice si
nemohlyw§mt, žEFDav€d€m

itret,kEžremáyÉčee
Radě wiálněslabšímrodinámďíre

jed6 počítač q}časě Ýyožt pro víc
dái mjefum llda wd v 1ňpadě, že
by s j€dnato o ďvojčal4 chodici do
§l€joÉ ďíó.

A jakje v Rodi!ftm €ntŤo už léta

bu§ pm děti prc účety iaant, uzaZ.-
kivrcí a dbtarňú uja\ 4 lo ve §po-
lrynXi §Ndací Našc dilž awlcčhltí
iwgy čufu| rupubli*a , i i.a pv
jekn Počítače děm Jne vebni nidí

sačilfu lden 6Ěítač-A|e kóž je rnk
v rodirĚ víc dčtí ncžjcdno a vyučwáni $arouáni tr§bléBu. ale o slahu prct}.

dobrým ryykqrl rezů§talo ja u kon_

léB ttkliwě Ř:šiL ,,Potlaňlo si uim
ujistit spqon\, těqý dar - rcte-

pokračodní na stt 3

Maminky namaly
Některé mminky děri, ktgré prc př6 intmet se f,ýúi witeli. Syt je

střednicfuím Rodinného cmřa XF velmi rád, že dilq,poďtači mi zprc-

poěílaěe nlo
distanění úultu úětí

Pokračoýdní ae str ]
že jne dětem, heré to pořeba-ah;
mohli pomci. Pfu mhé mdiftJ
ajejich děíi to byla| této nelel*é době
obmvskó pow a resfilaly velkau
rado§t a p oĚk@ ólí ", §dělila ŘediElka
RodiméhommKrcí!fiá zs. a sřE-
óskavýchowépečeBc, EliškaPen-
chouá.

cclkem50notBtmku, km Rodin-
néffi řum kíoměňžmzialo rodinám,
bylo výmou porei. óy s jejich
děti mohly apo_jil do ljuliy i y téLo

dotĚ,Ikdyž s reFďElo o rela nové

Ě§troje, Yš€hDy byty plně t-unkční,
odboířryóš{fu aspotitbíými nai8-
stalowými prc8lmy. -ja-

měříž áskaly notebook, potřebaý
k účxti m mline výuce z domova,
lyuály i možnosti e-@ilové pošty
k poděkovrání. Do Rodimého oťa
napsaly:

P uílrL.,,s}n MwěWj e 7Š 74hú
v Kroměříá, do dnešního dne jsme
y dmácmti lněli židný poďtač.
Prcta je prcruis údobí disíqěniýýLkv
hodně složité. Dnešnin dnem se dib
tomu wk sialu uýraé :lqšila Sya
je velni rud, ž se aůžz účuuit online
uýaky se svýni spluailq- "

Mmbkr úlapoez & úidy :,, Pru
mého sym je komuaikae a prcces
učaídoavelai nula.JffifuG
živikJka peaii i o &q klqá @ště-
wje I. rcčnií. muim swďejmě
daháa b margrní abth diúu
íre#abuž]4 a 

'oro 
obdobi,

ktaé yirě pnt#iwj e vl mi s loité.
Doposld jfue @éli aďaost zapť
jaise doyíu*yvdálku apróvě dilq
toňuro d@ bude wžné 9m učIeni!
do distanaí uýuly a .prcslředkoýal
mu mt"é kontab s ubtatkfu peda-
goga, se laercu je ayklý spluprrce
y at. sylovi i mrě ía* pnivě darcwrJ
n ote boo k po§ b,tne ve lkou ú, lru v w-
čmé nelehké době."

Mr@i,nkl voity.,, Yojta j e z not&
booht ród, tďí se, že kmmě distančdí
vjukyjej bude vuživa' i ýe volnéil
čue při sledavóní dolalwtů o laad-
lech-'

M.d{r §yEů D. a R-: ,,Noteboohy
syvůa rcbai 1nmohou ph vdělávání.
Srujsm si jejich polrení nmohlg
dowlit, dolďse Htiučili složitéýa
mobilni teleíon, he|i se jim čdsto
sekal. K]rci jsuz dOru naóení.Jďtě
jednou mu děhljfu."

M!tk! §ylr L ,,JEž velmí róda
a děbuji a předaly počiuč p rc syna,
ktqý chodi do 4. říd1-- Yzhledem
klwčn i s ifu i js d @ ě]a možn os t
poěítač k disíančni ýýýce zakoupil-
Dopaud se nk mhl úč6tnil vjab

středkovalj kolaH se spolužáky,
může se s nimi 1ii aline ýjrEe idaí
a učit se § ,iilijako ýe škole, cď mu
cfu běIo rejvíe- Distufui lýaka pří-
mo ollile s tňilela a splužtfu, je
prv yyía n @Igr1 \,étší rcth,@i k rce -
ní než pM wru@vóní zadatdch,
domácicbúlqhi dom s rcdií"

Mrmfutr D6b.: ..Poíě§lo mě,

že Dai, fu§al nd"b@k trléla jsd
radut, kdyžýa vidéIa.jakje z něj
nadšaý."

NllŇll ,, Rirla $ch ván touto
cestol chěla jeiléjedaa poděkoýal.
Je úžmé, a se vašau Rodinnému
catm I{méiž povedlo. Nejen že
jsle ohrcWifr způsobefr potéšili
děli, ale také j§te tlrmé pomohli
dětil Lfúióiň s di§tarcni uýukou.
Ijvělonatii si r ne kažtj, lo móý íao
době iednoárhé. a o to ice si vážm
toho, co sevžn povedlo- Povedlose
vám předzt moheu vic rcž jaňc-
ný dar,. Padlo sevimpíd4lpocit,
k člověk m úe není sám, a lo je
v áo reIehtž době srud to n$důle-
ailéjši.-. Ještž jednou yóu ted), zd
nás rcdiče. ale i za ýelice šť6né
dái, dé*uji."

Maintr děd F. a§.:,, Jw vehni
ýd":fui a džhrji za darcváaífubbóť
hi pa sé dw slny. Na počírače prc
úeclw *é tři dďí řdeříjw šbláb,
remgn paíze. Jsn suožiitelía
a pobíróm remocuku Disuatní
uýaka prubihó u všech tří 4ětí wču -
ň v dopoledlích hodiruich. Nn se
mely střída u jeůaho ruúelú pči-
tače, ale hodiry uýut>,jin začíwly
věšinouv podob\ých č6qxh in@-
wluJt,Aby ýub ýa inart naď-
kaly, pou:baly *kó,i mij osobní
We ab k painjai u yiuhl rebyl
dutačující. f)ětn se díL1, tomuto
dn výuka doma velmi wmdnila,
Pfurože ka:óý ňá již sýůj počítač
aMýú, repřipojowtdo su}ch uyučt>

vrcích húiapodle gého whu,"

Celé oky rc v Krcměříá volalo po
potřůěuložfii gi€di§kaťdiouÉpéč.
ski@imiho §pu lxti s poruclmi clc
vánl bohuřl přibjvá Nům g v§k do
dízmí pořcbnáo 7ařiz6i í€hlělo.
Nelehkýírkol sinaLrc vrw20l9valo
m wá bc&aRodirré calrm IGMĚíž

íilyž ie íimám zle, §ponzolské da]y nedáraií
NavybavmiaprovekóRcmohlo eeňujiDej6lodičed&í,!íeíé§ředi§ko p@ei,alrymětyó{iževchovániiuře dětivRodimém@mziskají,jevleě

z-ezákmobdržerjmčásrrcmdiwB Bvšlčttjípodóumitýdnůatevidi- ni.MrrchezĚioďaibudouvKrcuěřiá iav*icidobudorumtiiprcměsto.
žikabyloťfcbado*rýljcščsi9O0tisic t€lnédŤšmivchovhiaut6iákůsi nejmvyrů*ralepcdějiipffiaraklí omařínÍRcjcvclkýájcm,poru-
korun.MěsbKúlřtžrříspčlojffitisic cMliijejicr,učitelézbn@výcn§.ol, dďrcdinyepakvychovávatvl6bidái. chychovini9objmjiudětímladšího
adalšich4o0tisíck@§inělařcditelka Jeffiiměpřín6né,žee§ťedisla Váyl'jak<tobřemtržercdičvychovávar i§6šihoškolnihověku.§tátniškol§ká
omBc_EliškaPetrdwilxreispďF úchohépečeRodinnéhommdaři jihé,kdyžni§imporuchychování? zďímívšakdmávajiryšifimem
mkýchdaroodfim. poreíodbomýchp@mí§Lspeciál_ Každ.ípozitiwíměna,kmlazákle pmvozaplafyÉžčinidotacczcstáffM

stŤediskomávynikajícíYi§lenky.Ty níchpedagoďiděskéetopedkyděrm dčodboméhoindividui'nihofiisrFót6 výdajeproškol§kázátizmíneiskoy.ých

úgeiei cóžje ť€baóbýtji!2L Kvúli
koroMvifu fiá spo6b firm íinanční
píóléíryaDďFltNpGlqfu vat§ponrcť-
šké dáíy_ Jelikož ei l@šní rck nebude
lwúli kmmviroprc mohé fmypfimi-
vý, mělaby@pofompopodónivelrni
poťebná uliaí H@ jinak
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