(Populárno-náuč ný výklad)
Ako povedal Lenin alebo naš a pani profesorka:
„ Uč iť sa ,uč iť sa, uč iť sa!“ Ž iak presedí pri knihách
väč š inu svojho č asu, ak je to svedomitý š tudent.
Niektorí sú vš ak natoľ ko š ikovní, ž e popri uč ení si
dokáž u nájsť č as aj na nieč o, č o nepripomína knihy.
Snahou zahnať vyč erpanosť š tudenta je poväč š ine
č as trávený v kruhu priateľ ov, ktorý
nielen
gymnazistu dokáž e v kladnom slova zmysle
rozptýliť natoľ ko, ž e je potom viac uvoľ nený a s
dobrou náladou sa vrhá opäť do kníh.
Prejavy nedostatku voľ ného č asu majú niekedy
fatálne následky, ako sme si to mohli aj my vš imnúť
v naš ej odbornej praxi. Nedostatok voľ ného č asu
môž e vyvolať napr. biológia, chémia, dejepis, č i
zháň anie vecí na UMK. Väč š inou sa to odzrkadľ uje
na zanedbávaní svojich priateľ ov, č i v horš om
prípade venč ení psa. Avš ak náš výskum nám
odhalil, ž e ž iak by mal tráviť viac č asu s priateľ mi,
aby sa ráno mohol plne sústrediť na nové uč ivo.
Nemohli sme si nevš imnúť , ž e niektorí ž iaci to
dodrž iavajú a udrž iavajú si aj skvelé výsledky v
š kole. Nie vž dy to ale musí byť pravidlom. V
naš om výskume sme naš li aj takých ž iakov, ktorí sa
boja opustiť knihy, č i uč ebnice a odfiltrovať svoje
myš lienky. Tento typ ž iaka má skvelé výsledky, ale
niekedy vie poriadne zapochybovať o svojich
schopnostiach, ktoré nie sú spojené s knihami a
uč ením, č iž e teóriou, a tak dochádza k
podceň ovaniu samého seba.
V dneš nej dobe sa ž iak vo svojom voľ nom č ase
venuje profesionálnemu doháň aniu spánku. Keď ž e
si vš etko necháva na poslednú chvíľ u, neskoré
plnenie si povinností ho ukracuje č asto o veľ mi
drahocenný spánok. Z výskumov sme zistili, ž e
gymnazista v priemere spí denne 5-7 hodín, ale jeho
telo si vyž aduje minimálne 12-hodinový spánok,
podobne ako batoľ a cez noc, plus nejaké 2-3 hodiny
popoludní. Opäť
nastáva reť azová reakcia
nahromadenia sa povinností a ich neustále
odkladanie. Zistili sme, ž e tento kolobeh sa nedá
zastaviť ani cez víkend, pretož e kaž dý tretí
gymnazista má mladš ieho súrodenca, ktorý vstáva
skôr ako vyjde slnko.

Kaž dý gymnazista má aj napriek množ stve
uč enia aj voľ ný č as (č as nezískavania nových
vedomostí z kníh alebo zoš itov, č o je základnou
náplň ou povinnosti š tudenta), ktorý by mal
vedieť správne využ iť . Dnes sa č oraz viac
stretávame so š tudentmi, ktorí svoj voľ ný č as
venujú hudbe alebo poč úvaniu hudby. Môž eme
to vidieť pri cestovaní vo vlaku, v autobuse, v
MHD. Hudba sa stáva neodluč iteľ nou súč asť ou
kaž dého š tudenta. Gymnazisti Súkromného
Gymnázia DSA majú v š kole, na mieste
vykonávanie ich hlavnej pracovnej č innosti,
vlastné rádio, v ktorom si pravidelne cez veľ kú
prestávku púš ť ajú hudbu. Pomáha im odbúrať
stres a s pokojnou hlavou si môž u opäť sadnúť
do lavíc.
Dneš ná doba so sebou nesie vš elijaké
technologické vychytávky a spolu s nimi
vzbudzuje u mladých š tudentov zvedavosť aj v
tomto smere. Vo veľ kej miere sa nám môž e
naskytnúť pohľ ad na š tudentov, ktorí trávia, č i
skôr mrhajú, svoj voľ ný č as na telefónoch
plných rôznych aplikácii, internetových
stránok, sociálnych sietí, jednoducho povedané
virtuálnej reality. Existujú rôzne výskumy
zamerané na prieskum, koľ ko č asu denne
strávia ž iaci na telefónoch a koľ ko č asu trávia
rozprávaním sa medzi sebou. A výsledky hlásia
príklon k modernej technike.
Na základe náš ho výskumu na Súkromnom
Gymnáziu DSA dedukujeme, ž e gymnazista má
dostatok č asu na svoje voľ no č asové aktivity,
iba ak si vie dobre usporiadať č as a povinnosti,
ktoré musí stihnúť . Potvrdzujeme aj náš názor,
ž e ž iaden š tudent nie je natoľ ko vyť až ený, aby
si nenaš iel č as na porozprávanie sa s rodinou i
priateľ mi.
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