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Pro mě je pohyb celý život

to dlouho. Já se ještě nějak sna- cit, že většina nic neumí, že už
žím ty hodiny oživit, střídat to ani neumí vyhledat, někdy,
aktivity, přes prezentace, kvízy, že to dokonce možná i vzdapsaní na online tabuli a další, li. Už ani tu písemku neumí
ale i tak je to taková bezmoc. opsat. A všem jim chybí režim,
I když ty žáky vidím na kame- děti vstanou pět minut před
ře, vím, že půlka nevnímá, dal- online hodinou, často jsou třeší mají vedle
ba do jedesebe druhý „Mám pár medailí nácti hodin
noťas a hleještě v posteli
dí na netfs telefonem,
z mistrovství
lix nebo hrajsou zlenivěrepubliky.“
jí online hry
lé, nic se jim
a podobně.
nechce a pak,
Zejména takové hry, které z když se jich ptám, nechce se
některých dětí dělají závislá- jim ani odpoledne ven.
ky, rodiče jsou už bezradní. n Je něco, co vás v tomto
Naopak obdivuji některé žáky, směru pobavilo nebo naco celou dobu vydrží vnímat, zlobilo?
snaží se, opravdu jim i tento
V současné „onlajnové“
způsob výuky něco dává, že době je toho více než dříve.
nerezignovali pouze na to, že Třeba mi přijde úsměvné, že
google ví vše.
se mě žáci ptají, zda mohou jít
n Jaký může mít distanč- na WC, i když třeba nejsme na
ní výuka dopad na vzdělá- kameře a děláme něco jiného.
Nebo jsem měla stížnost na
ní studentů?
Studijní typy to nějak zvlád- žáka, že nebyl v hodině, a pak
nou. Kdo bude chtít třeba se se maminka moc omlouvala,
více věnovat fyzice a zjistí, že že nestihla přijet včas domů
neumí celek elektřina, tak se a musela ho poslat před dům
to zpětně doučí. Ale to nepla- převzít dovezený oběd. Také
tí pro všechny, už teď mám po- mi jednou do písemky kluči-
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arodila se 17. 4. 1982 v Opavě. Nejprve navštěvovala základní školu v Kylešovicích,
následně Mendelovo gymnázium v Opavě a poté
vystudovala na pedagogické fakultě Ostravské
univerzity oborovou kombinaci tělocvik s fyzikou. Ke konci studia začala pracovat na základní škole ve Slavkově, kde dodnes učí. Judu se
věnuje od osmi let, kdy se zaregistrovala ve Slezanu Opava. Během studia působila v ostravských klubech a po ukončení vysoké
školy se vrátila domů do opavského klubu. Má mladšího bratra
Michala. Je vdaná, když vychovává dva syny Daniela a Marka ve
věku sedm a pět let.

na vygooglil odpověď a zko- či trávili volný čas venku, ať už
píroval to tam i s nějakou re- pouze v okolí Opavy nebo na
klamou na pánvičku. Což horách.
vtipné sice je, ale bohužel i n Byla jste úspěšná jukrutá realita doby a samotné- distka?
ho přístupu žáků. Někteří si
Když jsem začínala jezdit
ale i to málo umí užít. Když po turnajích, tak to se mnou
jsem chtěla, ať jsou na online bylo velmi špatné. Jako malé
hodinu opravdu připravení, na dítě jsem prohrála, co mohla.
kameře, neleží už v posteli, tak Pak se to naštěstí obrátilo a z
dva v daný čas nakráčeli oble- dorosteneckého a juniorského
čení, s aktovkou na zádech, za- období mám pár medailí z mičali si vybalovat věci a chystat strovství republiky a podívala
se na hodinu, jako by přišli ve jsem se s judem i za hranice na
škole ke své lavici. Možná ještě větší turnaje. Tam jsme ale celv čase rotační výuky, kdy jsme kově jako holky dostávaly, jak
v tělocviku chodili ven a hrá- se říká, na budku. Pokud to
li různé spíše táborové hledač- nebylo Polsko nebo Slovensko,
ky spojené s plněním pochyb- tak nás cizinky vcelku válconých úkolů, tak jedna skupina valy. Mám ale bronz z Holandobjevila vedle popelnice kan- ska a celkově jsem ráda za to,
celářskou židli a úkol pro pro- že jsem se mohla podívat do
následující skupinku bylo po- některých zemí a měst. Napřívozit se na židli. A tak každý klad do švýcarské Basileje, tam
chvilku jezdil po Slavkově tam už možná nikdy nezavítám.
a zpět. V čase, kdy jsme na- n Je rodina také sportovposledy měli tělocvik ve ško- ně založena?
le, i když pouze procházkový
Rodině nezbývá nic jiného,
tělocvik, byla vesnice celá po- než být sportovně založená.
čmáraná křídou, v areálu ško- (úsměv) Manžel je také judisly byly schovány lístečky s vše- ta, k tomu závodně ještě jezmožnými úkoly, ale bavili jsme dil na kole, takže bere sport a
se a byli jsme za to rádi. Mo- pohyb jako běžnou součást žimentálně vymýšlím pro žáky vota. Synové taky doma nepoalespoň nějasedí, teď muké soutěže, „Nechám se očkovat.“ sím pořád
výzvy, které
něco vymýšje mají rozhýbat a hlavně po- let, procházky, výlety. Než dobavit.
šlo k uzavření sportovišť, chon Raději se vráťme k va- dili plavat, na atletiku, na judo.
šemu sportování. Co vás A na kole jezdíme samozřejmě
všichni.
kromě juda bavilo?
K judu jsem se dostala v n Škola a sport zaberou
osmi letech. Také jsem cho- hodně času. Máte ještě
dila do plavání, ke kterému prostor na jiné aktivity?
jsem se ještě jako k doplňkoNejvíce času trávím s rovému sportu vrátila na gym- dinou. Teď, v době pandenáziu. Kromě organizovaného mie, jsme spolu pořád, neusportu jsme s rodiči i prarodi- stále vymýšlíme nějaké výlety,

Lenka Najsrová ráda vyráží s rodinou na hory.

za celou tu dobu máme nachozených spoustu kilometrů a poznali jsme hodně nových míst nejen v našem kraji.
A také chodím ráda běhat. Je
to moje odreagování, čím více
času prosedím u počítače, tím
více pak utíkám. Také mám
ráda hory, zejména slovenské
západní Tatry, ale teď si vystačíme i s našimi Jeseníky, které
jsou také krásné. A pokud jde
o pasivní zábavu, dobrý film
nebo dokument neodmítnu.

n Současná doba je velmi
složitá. Jak vnímáte daná
opatření?

Věřím lékařům, proto jsem se
již stihla na očkování zaregistrovat. Od začátku jsem byla rozhodnutá, že půjdu. Chci, abychom se co nejdříve vrátili do
normálu, a snad k tomu očkování pomůže. Tak jako jsem pro
testování žáků nebo cokoliv,
co uspíší jejich návrat do škol.
A když se vrátí do škol, budou
snad moci sportovat jako dříve. Jen si myslím, že část národa
má v povaze snažit se věci porušovat, hledat skulinky, snad tedy
toto poslední zpřísnění opatření
bude mít nějaký kladný efekt.
Drahomír Streit

