
Humánna škola  

 

„Vzbudzujme v deťoch túžbu po vedomostiach, po poznaní a poznávaní, po obohatení svojho 
ducha.“ 

 
Vychádzajúc z doby, v ktorej žijeme, ľudskosti v živote ľudí nikdy nebude dosť. A preto cítime 

povinnosť, ale i potrebu urobiť v tomto smere ešte viac. Je to nielen požiadavka, ale i ozvena 

života, ktorý žijeme. V škole viac ako inde platí „zákon zaslúženého spoločníka“, podľa ktorého 

si každý človek predstavuje iných tak ako seba: dobrému sa aj iní vidia dobrí, pracovitému 

pracovití. Žiaci si zo školského prostredia odnášajú spomedzi celého komplexu najmä 

zážitkovosť, to je to, čo ostáva v nich, čo sa ich bezprostredne dotýka.  

„Aký máte pocit z toho, čo robíme?“, „Čo by ste chceli robiť?“, „Z čoho/ z koho máte strach?“, 

„Čo/ kto vo vás vyvoláva radosť?“ , „Ako sa cítite pri učení, hodnotení, skúšaní, neúspechoch či 

úspechoch, nadväzovaní vzťahov, v konfliktných situáciách....?“, „Ako by ste riešili problém?“, 

„Po čom túžite?“, „Čo si myslíte o sebe a o iných?“  

Takto položené otázky vedú k blízkosti vzťahov dvoch osobností v podmienkach školy, a to 

žiaka a učiteľa, ale aj žiakov navzájom. Sú dôkazom záujmu učiteľa o vnútorný svet žiakov, čo im 

pomáha:  

od antagonizmu k prijatiu,  

od hnevu k ochote,  

od mrzutosti k záujmu,  

od nepriateľstva k nadšeniu,  

od strachu k sebaistote,  

od žiaľu a pocitu viny k rovnosti,  

od ľahostajnosti k naladeniu na seba a na iných,  

od odlúčenia k jednote so sebou a s okolím,  

od NIET VOĽBY k VOĽBE, t.j. k pozitívnemu vzťahu k sebe a ostatným, ku škole, k 

vzdelaniu a k životu vôbec.  

Detské túžby, ale aj starosti sú rovnako vážne ako nás dospelých. Aj deti si hľadajú miesto v 

živote, chcú si naplniť svoje sny, chcú žiť, hoci zatiaľ iba prostredníctvom aktivít v škole a v 

rodine realizovaných pod citlivým režijným vedením učiteľov a rodičov. Humánne poslanie nás 

pedagógov vystihuje literárna práca 14-ročnej žiačky:  

„Plamienok detských čias sa z našich očí tajne vytratil a dnes už vieme kráčať sami s vierou 

v úspech. Nadobudli sme nepoznanú schopnosť vchádzať do ľudského úsmevu, do krištáľových 

sĺz i do vlastného srdca. Naučili ste nás stavať čoraz viac približujúcu sa budúcnosť a medzi tehly 

múdrosti pridávať vždy len túžbu po poznaní a čestnosť. Život jednou rukou vracia to, čo 

druhou berie. Nás ste však neučili obrátiť sa na polceste, ale dôverovať svojej sile a 

schopnostiam. Veď vytúžené šťastie leží všade, len ho treba zodvihnúť.“ 

 


