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HRANICE NA!EHO JAZYKA P"EDSTAVUJÍ HRANICE NA!EHO SV#TA

JAK VÉST EMPATICKOU KOMUNIKACI? ADAM VÁS TO NAU$Í…

KOMUNIKACE

Ka&d' z#nás se jist( n(kdy p)esv(d%il o#tom, &e si s#%e*tinou v&dy nevysta%í. 
Na*e d(ti jsou si toho moc dob)e v(domy a#mnoho z#nich si své dovednosti 
zlep*uje v# jazykov'ch kurzech, které b(hem *kolního roku probíhají na 
hlubocké základní *kole.

D(ti mají mo&nost si své pokroky ov()it u# mezinárodních zkou*ek, 
které organizuje Evropské centrum jazykov'ch zkou*ek, a# Univerzita 
v# Cambridge &ák+m následn( vystaví certi,káty podle úrovn(, jí& 
dosáhli v# testovan'ch dovednostech (%tení, psaní, poslech, mluvení). 
Úrovn( t(chto certi,kát+ odpovídají úrovním Spole%ného evropského 
referen%ního rámce (A1#– C2).

V*ichni na*i &áci, kte)í se ke zkou*kám v#kv(tnu a#v#%ervnu p)ihlásili, 
dosáhli velmi p(kn'ch v'sledk+. Men*í d(ti zabodovaly u#zkou*ek YLE 
(Starters, Movers, Flyers), star*í &áci se nebáli zkou*ek pro dosp(lé (Key). 
Za zmínku ur%it( stojí úsp(ch Jana Petrlíka, kter' v# osmé t)íd( slo&il 
zkou*ku na úrovni B1. Tato úrove- odpovídá nap).# státní maturitní 
zkou*ce z#angli%tiny.

Diplomy &ák+m na hlubocké radnici slavnostn( p)edal pan starosta 
Ing.# Tomá* Jirsa a# zástupkyn( )editele Evropského centra jazykov'ch 
zkou*ek Ing.# Michaela Bébrová. Poté pan starosta pozval d(ti za jejich 
krásné v'sledky na zmrzlinu. My v*em na*im &ák+m gratulujeme 
a#doufáme, &e je angli%tina bude bavit i#nadále.

Magda Jí!ková

N(kdy i#my dosp(lí máme problém s#komunikací, zvlá*. pokud ji provází 
emocionální nap(tí.

Je n(jaká ‚‚jednoduchá‘‘ cesta, jak komunikací zlep*it vztahy? Jak více 
chápat jeden druhého? Máme pro vás dobrou zprávu, je!

Projekt Budoucnost v# zastoupení Zde-ka Sklená)e a# Václava Flí%ka 
pomáhá sv'mi projekty vid(t nejen d(tem sv(t, ve kterém má ka&d' mo&nost 
pln( rozvinout sv+j vlastní potenciál.

Proto&e vize budoucnosti ur%uje na*i p)ítomnost, tvo)íme sv(t, kde má 
ka&d' %lov(k p)íle&itost rozvíjet své nadání. Kde jsou si lidé nápomocní 
a# otev)en( komunikují. Prostor, kde spole%nost, technologie a# p)íroda 
fungují spole%n(. Sv(t, kde chceme, aby &ily na*e d(ti.

Dokument Jak vést empatickou komunikaci, nejen d(tem ukazuje, jak 
zvládnout vyhrocené situace s#v(t*ím klidem a#nadhledem. Není návodem, 
jak se kon/iktním situacím rad(ji vyh'bat. Naopak! Dodává odvahu 
a# ukazuje postup, jak kon/iktní situace zvládnout a# vztahy prohloubit. 
Empatická komunikace má sílu prohlubovat vztahy a# práv( o# ní vznikl 
nov' eduka%ní dokument jako mo&né )e*ení problematiky fale*n'ch zpráv 

a#dezinformací, které mezilidské vztahy ni%í.
Slavnostní premiéru m(l tento %erstv( nato%en' v'ukov' dokument 

pro d(ti, rodi%e a# pedagogy, kter' je p)ipraven k# volnému sdílení p)i 
hodinách ob%anské v'chovy 5.# zá)í# 2022 v# li*ovském kin(. Hlavní roli 
v#n(m ztvárnil dvanáctilet' Adam Novotn' z#Hluboké nad Vltavou, student 
primy Gymnázia "eská v#"B. Adam se osv(d%il jako dobr' herec, proto&e 
dokázal v#dokumentu p)irozen( vystupovat v#názorn'ch emo%n( vypjat'ch 
situacích, kdy konverzoval s#tátou, u%itelkou nebo spolu&a%kou. P)enesl tak 
d(tem vzory chování a# konverzace s# v(t*ím nadhledem a# bez zbyte%ného 
hn(vu. Návod, jak oponovat i# t(m, které jinak „musíme poslouchat“ byl 
srozumiteln' a# inspirativní. Vysv(tlit svou pravdu není jednoduchá v(c. 
U%íme se oponovat s#rozumem a#taktem po cel' &ivot. Je dobré, kdy& základy 
slu*né komunikace, která vede k#porozum(ní, získáme u& v#d(tství. K#tomu 
bude dokument d(tem ve *kolách pomáhat.

Pou%eni z# úto%n'ch a# nevybírav'ch diskuzí dne*ní názorov( rozd(lené 
spole%nosti, které nikam nevedou, je to dovednost více ne& pot)ebná pro nás 
v*echny.

Film vznikl v"rámci projektu KPF –296"– Fake news"– Akademie mediální 
gramotnosti fondu mal#ch projekt$ programu Interreg, Rakousko" – %eská 
republika, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


