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LITOMĚŘICKO
DNES

LITOMĚŘICKO
VČERA

Přijede Sobota
a další herci

Štětí – Návštěvní den u
Miloslava Šimka je název
představení s hvězdným
obsazením, které uvede
v úterý od 19 hodin kino.
Na pásmo písniček, scének
a vyprávění ještě zbývá pár
vstupenek. (jar)

1000
a snad i víc divočáků
zřejmě odloví myslivci
v honitbách v působ-
nosti lovosické radnice
do konce mysliveckého
roku. Od loňského
března do konce ledna
jich odstřelili 891. Oproti
předchozímu roku je to
o 45 procent víc.

Na den s Bantou
pozval špitál
Litoměřice – I včera pokra-
čovala nová fotografická
výstava v hale litoměřické
nemocnice. Divákům nabízí
možnost prožít den v afric-
kém slumu. Mapuje jeden
všední den Banty, dívky,
která žije se svou rodinou
v největším subsaharském
slumu Kibera v Nairobi,
hlavním městě Keni. (red)

Naučí vás ozdobit
vyfouknutá vejce

Lounky –Od 18 hodin se
v bývalé hasičské zbrojnici,
kde je iMuzeumvenkov-
ských tradic, naučíte zdobit
vyfouknutá vejce voskovou
technikou. Spolek Zvonice
k tomu pozval lektorku
Martinu Mezulánovou. (se)

Výuka jinak. Žáci víc spolupracují
Liběšická škola
představí rodičům
budoucích prvňáků
program Začít spolu.

JAROSLAV BALVÍN

Liběšice – Vepředu učitel a
před ním v řadě za sebou
žáci. Tak vypadá klasická,
takzvaná frontální výuka.
Vzdělávací program Začít
spolu, na který v Čechách
některé školy postupně od
roku 1994 přecházejí, tra-
diční uspořádání třídy bou-
rá. Jak přesně vypadá, uvidí
rodiče budoucích prvňáků

na dnech otevřených dveří,
které 22.-23. března pořádá
jedna ze tří škol v kraji,
která podle tohoto progra-
mu druhým školním rokem
vyučuje. Jde o Základní a
mateřskou školu v Liběši-
cích.
„Mohu se podívat do prv-

ní a druhé třídy, kde zatím
program probíhá,“ zve rodi-
če ředitel školy Jan Tábor-
ský. Každým rokem se má
přidat jedna další třída, až
na program přejde celý
první stupeň.
V třídě zapojené do pro-

gramu Začít spolu chybí
klasické uspořádání stolů do
řady. Žáci, kteří sedí po

skupinkách v kruhu, nejsou
nijak limitováni v pohybu.
Pomůcky jim nepřipravuje
učitel, děti si je podle po-
třeby berou samy.
Druhým rokem vede ta-

kovou třídu v Liběšicích
pedagožka Irena Hamouzo-
vá. „Žáci společně každý den
po dvě hodiny řeší úkoly z
jedné oblasti vyučování.
Zbytek vyučování se blíží
tomu klasickému,“ popisuje
učitelka. Podstatné na pro-
gramu je, že se děti učí pri-
márně radit se mezi sebou.
Pokud si nevědí rady, poradí
se se skupinou, která stejný
úkol plnila předešlý den.
Pedagožka učila v běžné

třídě 18 let, může tedy
srovnávat. „Děti v programu
Začít spolu se umějí lépe
vyjadřovat. Nebojí se říkat
svoje názory. Neustále spo-
lupracují,“ popisuje Ha-
mouzová.
Podle ní se oproti tomu

při frontální výuce vždycky
obracejí primárně na učite-
le. „Takto se poradí se spo-
lužákem a mnohdy látku
pochopí lépe.“ Nevzniká prý
přitom efekt, že když někdo
něco neumí, ostatní ho vy-
člení z kolektivu. „Pomáhají
si, snaží se slabšího vtáh-
nout. Nejde tu o výkon, děti
spolu nesoutěží,“ přibližuje
pedagožka. ...11

VOLBY V RUSKU
Putin je vládce. Vyhrál,
ale ve špinavé
kampani, tvrdí
poražení
strana 16
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ČESKO

Jak učit 
matematiku? 
Hejného metoda 
může na školách 
skončit

Cena vody
zůstane stejná
Severní Čechy – Cena pitné
vody se měnit nebude. Tvr-
dí to vedení Severočeské
vodárenské společnosti,
která za odkoupení nadpo-
lovičního podílu ve firmě
Severočeské vodovody a
kanalizace zaplatí francouz-
ské Veolii celkem 1,94 mili-
ardy korun. Francouzská
firma ale ze severočeského
vodárenství úplně nezmizí.
Stane se součástí nové ser-
visní společnosti Severočes-
ká servisní, v níž bude mít
čtvrtinový podíl. Co bude
společnost zajišťovat, zatím
není jasné, podrobnosti se
akcionáři dozvědí 19. dubna.

Více na straně 10

Přestože dluhobyvatel vÚsteckémkraji
vuplynulémroce vzrostl, ukazuje se, že problémy
se splácenímúvěrůnabydlenímáméně lidí.

Počet lidí, kteří nedokázali zaplatit tři a více po
sobě jdoucí splátky, ke konci loňského rokuklesl
v kraji o 528na 2 741 klientů. ...12

V kraji výrazně ubylo lidí
s problémy se splácením
hypoték

KULTURA

Legendární Chaozz
se vrátí
i s novou hudbou
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ČESKO

Do vlaku jen
s pevnými nervy.
Začnou opravy na
železnici strana 14

DENÍK PLUS

Rockeři z 90tých
let se vracejí
na scénu
strana 17

BOX

Velká cena láká do ringu
i borce z Kuby. „Jednání
jsou nadějná,“ říká
Svatopluk Žáček strana 24

ČESKO

Obce se bojí
pokut kvůli
osobním
údajům strana 17

ČESKO

Teploty
znovu trhaly
rekordy
strana 14


