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I ve mně je lídr – zpravodaj 02/2017 

 

Vážení rodiče, žáci, učitelé a všichni přátelé školy, 

 

 

dostává se k Vám další číslo našeho zpravodaje. Obsahuje informace o tom, jak se nám daří 

naplňovat zásady 7 návyků, pomocí nichž se snažíme zlepšovat vztahy mezi námi všemi. 

V tomto školním roce se v rámci projektu „Každý může být úspěšný“ věnujeme rozvíjení 

komunikačních schopností. Jak se nám to daří, můžete posoudit sami 

 

            

Jan Faltýnek 

 

 

 

 

ŠD STROMEČEK 

 

     Během druhého pololetí pracujeme s prvňáčky i nadále na tom, aby se děti dokázaly 
správně rozhodovat. A daří se - skleničky s odměnami za proaktivní chování se plní rychleji a 
pro „velkou“ odměnu do pytle pokladů dosáhne čím dál více dětí.  
    Žáci se zdokonalují nejen ve čtení a psaní, ale i ve formulaci stanovených týdenních cílů. 
Sešity úspěchů se zaplňují splněnými cíli a při jejich pravidelném hodnocení zjišťujeme, že už 
pomalu musíme chystat novou „plachtu“.  
     Usilovně se také snažíme, aby v situacích, kdy to začíná „jiskřit“, uměly děti samostatně a 
bez pomoci dospělých využít návyk č. 4: výhra – výhra. I mluvící hůl je pro děti ve druhém 
pololetí stále častým společníkem, který učí trpělivosti. Je však často těžké nejprve druhého 
vyslechnout a teprve potom mluvit!  
     Častěji jsme také pracovali v týmech, aby se děti učily spolupracovat a komunikovat spolu.   
Důležité bylo i vlastní hodnocení - jakou strategii jsme zvolili 
                                                     - všichni dělali všechno nebo si skupina rozdělila role 
                                                     - jaká byla efektivita práce 
                                                     - co bychom příště udělali jinak 
Hodnocení vlastní práce se některým velmi pěkně daří a budeme dále pracovat na zlepšení. 
Stále si připomínáme, co je důležité, co je třeba dávat na první místo a že je nezbytné, aby 
povinnosti a zábava byly v rovnováze. 
 
 
 

       Lydie Řehořová 
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ŠD MOTÝLEK 

 

     Během letošního školního roku jsme ušli opravdu dlouhou cestu.  Naučili jsme se 
navzájem si pomáhat, podporovat se, rozvíjet kamarádství i komunikační dovednosti. K 
řešení problémů přistupujeme proaktivně, umíme si poradit např. při hledání klíčů nebo 
ztrátě věcí. V době odpočinku si čteme příběhy, při nichž se pobavíme, ale i poučíme.  Za 
dodržování pravidel sbíráme korálky, které měníme za diamanty. Moc rádi lovíme v truhličce 
s pokladem. Máme rozděleny třídní role, úkoly, za jejichž plnění jsme zodpovědní. Po 14 
dnech vždy vše zhodnotíme a odměníme se. Nově jsme také zavedli „Sešity úspěchů“, do 
nichž si lepíme cíle, kterých se nám podařilo dosáhnout.  

    Kateřina Kutíková 

 

 

ŠD KYTIČKA 

 

      Děti z oddělení Kytička soutěžily v tomto pololetí v týmech. Naším hlavním cílem bylo 
zlepšování a poznávání 7 návyků. Poznávali jsme sami sebe a tím zároveň upevňovali 
přátelství a spolupráci v kolektivu. Děti si vytvořily dvojice a rozdělily se do 4 týmů 
 - domečků. V průběhu pololetí jsme soutěžili v postřehových hrách, sportovali v tělocvičně a 
na hřišti, pracovali v keramické dílně, stavěli ze stavebnic, malovali. Děti získávaly kuličky do 
celoroční soutěže jednotlivců a současně mohly získat razítka pro svůj tým. Do chodu třídy 
byla také zapojena osvěta zdravého životního stylu a racionálního stravování v podobě 
vaření a soutěžení se „Zdravou 5“.  
     Během celého pololetí děti projevily nejenom zdravou soutěživost, ale mnohokrát také 
svůj charakter - a to i v momentě, kdy se nesobecky dokázaly rozhodnout ve prospěch celého 
svého týmu na úkor vlastního potěšení z výhry.  
                                                                                                                    

Helena Malá 

 

ŠD SLUNÍČKO 

 

     Druhé pololetí bylo ve znamení soutěže „Sluníčko hledá talent“. Děti měly příležitost 
projevit se v oblastech, které jsou jim blízké. Např. zpěv, tanec, divadlo, přednes. Svá 
vystoupení si děti navzájem hodnotily. Byla to pro ně velká šance projevit se v tom, o co se 
zajímají a co je baví. Celá soutěž byla pro nás velkou zábavou. 
     Za cíl jsme si zvolili komunikaci. Pomalými krůčky se snažíme naučit vyjádřit, co cítíme, 
prožíváme, čteme, co jsme se naučili, co se nám líbí nebo nelíbí. 
     Nejvíce jsme se ale těšili na školu v přírodě, která proběhla v Orlickém Záhoří na chatě 
Bedřichovka. Děti zde měly příležitost strávit několik krásných dnů uprostřed přírody se 
svými spolužáky a kamarády. Každý den je čekal pestrý program plný zábavy a nových 
zážitků. Počasí nám přálo a celý pobyt jsme zakončili parádní diskotékou.  
 

                                                                                                                           Zuzana Salavcová 
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ŠD LÍSTEČEK 

 

     Během času stráveného ve ŠD se stále se 7 návyky seznamujeme a pracujeme s nimi. 
Návyky v praxi vznikají z různých situací v herně, venku na školním hřišti, na výletech i 
exkurzích. Jsou nám nápomocny v situacích vzniklých v kolektivních i individuálních hrách.  
U některých dětí pozoruji, že se více snaží o upřímnost a slušnost ke spolužákům i samy k 
sobě. Snažíme se nepodvádět. 
     Během celého školního roku úspěšně pracujeme v oblasti výtvarné tvorby. Umíme 
ohodnotit to hezké na práci svého spolužáka. Děti umí vyjádřit pocity ze své práce a obhájit 
svůj názor. 
     Navštěvujeme učebnu PC, hezké chvilky trávíme při společné četbě příběhů i pohádek.   
Jsou pro nás motivací k dalším zamyšlením. 
     Své žáky se snažím vést k zodpovědnosti a pochopení, k pochvale, k hezkému a 
pozitivnímu jednání. 

  Milada Harvilková 

 

ZŠ 

 

1. A, 1. B, 1. C 

 

     V září jsme se seznámili se všemi sedmi návyky. Říkali jsme si, že jsme zaseli semínka 
návyků a od té doby se o ně staráme, aby pěkně vyklíčila, rostla a později nesla své ovoce.  
Mnohým z nás to šlo a jde náramně, to mi věřte. Těch pochval, razítek usměváčků, čtenáříků 
a pochvalníčků je v žákovských knížkách do dnešního dne pěkně velká úroda. Ano, je to 
výsledek našich správných rozhodnutí.  
     Správné rozhodnutí - to je to umění, které se dá naučit a zvládnout i u prvňáčků. Umět se 
NAD SEBOU ZAMYSLET, správně se rozhodnout a správné návyky upevňovat! Každý den 
jsme několikrát postaveni před volbu rozhodnout se, jak se budu chovat. Co udělám, když 
nemám klíče, čip, domácí úkol, pero …? A co když mám těžší úkol? Vzdám se nebo se 
rozhodnu jinak?  Učíme se odhazovat myšlenku:  „To nezvládnu." Učíme se přemýšlet, co 
mohu udělat, abych uspěl a byl se sebou spokojený.  
     Ve druhém pololetí jsme proto dávali největší důraz na NÁVYK číslo jedna: Buď 
proaktivní. Opravdu každý den nám nabízí, jak se s tímto návykem vypořádat a krůček po 
krůčku ho začít vnímat jako součást našeho běžného chování.  
     A vy, milí rodiče, jak svým dětem můžete pomoci? Tak třeba opusťte své předsudky, 
které máte ještě ze svých školních let, a nechte si svými prvňáčky vysvětlit, co je to být 
proaktivní.  Dozvíte se, že to znamená být zodpovědný za to, co dělám a jak to dělám. 
Tento návyk je základem všech ostatních návyků, proto je na prvním místě. Proaktivní lidé 
říkají: „Já jsem lídr svého života. Já určuji, jestli budu šťastný nebo nešťastný, veselý nebo 
smutný. Já se rozhoduji, jak budu reagovat na druhé lidi nebo na situace. Já to dokážu, 
protože JÁ CHCI!“ 
Mluvte se svými dětmi o tom, jak být kormidelníkem (lídrem) v pečování o své zdraví, 
v pečování o své věci, v chování se k druhým lidem a v plánování svých činů. Připomínejte 
jim a užívejte ZLATÉ PRAVIDLO SLUŠNÉHO ČLOVĚKA. Učte děti vnímat a používat slova: 
volím si, zodpovídám, jsem proaktivní, zastavím se a rozmyslím se, dám si stopku, zkusím 
jinou volbu, jiné řešení, které povede k mému cíli …  
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     Uveďme si každodenní příklad. Cíl: pěkně a správně napsaný úkol. A náš prvňáček už ví, 
co pro to udělá:  1. Čisté ruce. 2. Pořádek na stole. 3. Přečtu si, co mám dělat. 4. Nakloním 
sešit, posadím se rovně, nohy na zem, správně držím pero, píšu pečlivě, vše si znovu přečtu, 
zkontroluji. 5. Poprosím rodiče o podpis úkolu, poděkuji. 6. Zkontroluji si sám penál, desky, 
sešity, tašku …  
     To je proaktivní jednání žáčka – prvňáčka, které na konci první třídy určitě zvládne. Byl to 
jeden z našich cílů ve druhém pololetí. Vypěstovat si tento automatický návyk, který ho 
neobtěžuje, naopak má z něho prospěch a zažívá úspěch! Gratulujeme. 
     V příštím školním roce budeme v dětech společně s vámi nadále posilovat nejen NÁVYK 1, 
ale i všechny ostatní. Přeji vám i dětem krásné, veselé, slunečné a klidné prázdniny. A pokud 
bude pršet, nezapomeňte brát s dětmi do ruky místo tabletů knihy.  Třeba Sean Covey: 7 
návyků šťastných dětí a mnohé další knížky se šťastným koncem.  

Ivana Hartmanová, Alena Samková, Ladislava Záňová 

2. A, 2. B 

 

     Celý letošní školní rok jsme se věnovali především tématu „Komunikace“. Jednak to byl cíl 
roku naší školy, jednak je umění komunikovat základem chování a jednání mezi žáky a učiteli. 
Nejprve měly děti za úkol napsat několik vět o své oblíbené knize. Na jejich prezentaci jsme si 
poté vysvětlili, co bylo správné a co ne. 
     Snažíme se, aby se děti naučily základním principům komunikace, které dále rozvíjejí. 
Nezapomínáme ani na 7 návyků, které zmiňujeme při každé příležitosti. Nejvíce se dětem líbí 
komunitní kruh, kde se učí naslouchat a komunikovat s ostatními. 
     Na téma „komunikace, spolupráce, samostatnost a týmová práce“ jsme zaměřili i školu 

přírodě.  
 

                                                                                                      Donka Linhartová, Olina Marečková                                                                                   

 

3. A, 3. B 

 

     Ve druhém pololetí jsme pokračovali v nácviku správné a efektivní komunikace.  
Zaměřili jsme se na schopnosti mluvit srozumitelně, nahlas a především zaujmout 
posluchače.  
     Zařazovali jsme i aktivity na posílení schopností pracovat ve skupině. Umíme si rozdělit 
jednotlivé činnosti, které vedou ke společnému cíli, umíme prezentovat svoji práci ostatním 
spolužákům.  
     Pokračovali jsme též v plánování našich aktivit a úkolů.  
     Velmi se nám podařila škola v přírodě, kde jsme si mohli ověřit, jak si dokážeme poradit 
bez rodičů. Celodenní kontakt našeho kolektivu před nás postavil různé zkoušky. Třeba 
ověření toho, zda umíme řešit situace pomocí návyku výhra-výhra nebo zda dokážeme 
vytvářet synergii.  A závěr? Veliká pochvala.  
 

          Iva Němečková, Markéta Kochanová 
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4. A, 4. B 

 

     Ve druhém pololetí jsme se ve čtvrtých třídách ještě více zaměřili na plánování. Více 

využíváme plánovací kalendář a většina z nás se již podle něho umí připravovat na různé 

školní úkoly, včetně testů. Plánovač se pro nás stal kamarádem a pomocníkem. 

     V rámci využívání sedmi návyků jsme se snažili posílit samostatnost, zodpovědnost za své 

činy, všichni jsme se snažili posílit jednání způsobem „výhra – výhra“. Tento návyk děti 

uplatňovaly na škole v přírodě hlavně při týmových aktivitách. Používají ho i při řešení    

konfliktních situací.  Spolupracovat a pomáhat si už děti umí daleko lépe. 

     Při skupinové práci i při aktivitách na škole v přírodě si všichni vyzkoušeli roli lídra. Učíme 

se být lídrem také sami sobě. Naším cílem je srozumitelně komunikovat a ujasňovat si 

informace.  

     Ve všech těchto aktivitách a dovednostech se budeme snažit v dalších ročnících dále 

zdokonalovat. 

 

   Štěpánka Matějková, Marcela Najmanová 

 

5. A 

 

     Na základě svých poznatků a dotazů mezi žáky mohu konstatovat, že uplatňování  
7 návyků v rámci třídy 5. A podporuje tyto činnosti: 
Žáci:  
- nejdříve si udělají povinnosti do školy a pak mají čas na zábavu 
- pravidelně si zapisují úkoly do plánovacího kalendáře 
- snaží se najít shodu při odlišných názorech mezi sourozenci i mezi kamarády 
- dokáží si rozdělit úkoly při domácím úklidu 
- pracují a hrají si raději v týmu než samostatně 
- uvědomují si zodpovědnost při hlídání mladšího sourozence 
- jsou ochotní vyslechnout kamaráda, když má problém, a pak mu pomoci 
                                                                                                                  

 Milena Strnadová 

 

5. B 

 

     Díky 7 návykům jsme se naučili zapisovat si akce třídy a úkoly do kalendáře v žákovské 
knížce, což nám umožňuje plánovat si přípravu na vyučování a určit si své priority. Proto 
máme více volného času na své záliby, sport a koníčky. Ve školní práci  jsme se zaměřili na 
zlepšení týmové práce. Snažíme se být užiteční podle svých schopností a přijmout 
zodpovědnost za svoji část úkolu. Daří se nám, neboť každý může být úspěšný.   

 

 

  Marcela Grygerová 
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6. A 

 

     Naše třída 6.A se nadále věnuje programu I ve mně je Lídr. Děti si plánují ve svém 
kalednáři, zapisují si krátkodobé i dlouhodobé cíle. 
     V rámci etické výchovy posilujeme vztahy ve třídě a zaměřujeme se na to, aby náš kolektiv 
byl přátelský a děti se ve třídě cítily dobře a příjemně. V hodině etické výchovy jsme zvolili 
aktivitu, která se jmenovala Srdce třídy. Děti si náhodně vylosovaly jméno spolužáka a měly 
několik minut na to, aby vymyslely jednu nebo dvě pozitivní věty o daném spolužákovi nebo 
spolužačce. V závěru hodiny dívky krasopisně napsaly  krátké větičky na srdce, které máme 
vystavené na dveřích třídy. 
  

        Alena Machová 

   

6. B        

 

     I v tomto pololetí si 7 návyků připomínáme hlavně v hodinách etické výchovy.  
Ve středu 1. března předvedla naše třída 6. B ukázkovou hodinu, která kombinovala prvky 
etické výchovy s programem I ve mně je lídr. Tématem hodiny byla komunikace se 
zaměřením na 5. návyk, nejdříve se snaž pochopit, pak být pochopen, a také na 4. návyk, 
mysli způsobem výhra – výhra.  
     Snažíme se zlepšovat vztahy ve třídě a atmosféru v třídním kolektivu. K tomu nám tyto 
návyky velmi napomáhají. Nadále se věnujeme tomu, abychom se naučili plánovat si svoje 
úkoly a povinnosti (2. a 3. návyk). Tady nás čeká ještě hodně práce. 
                                                                                                                                                                         

         Eva Kosinová 

 

7. A 

 

     V rámci 7 návyků pokračujeme v pravidelném plánování školních povinností 
prostřednictvím žákovské knížky – děti si tuto aktivitu řídí již zcela samy, zlepšují se jejich 
dovednosti ve vzájemné komunikaci a v samostatném řízení diskuze. Oceňuji jejich 
spolupráci např. při volbě místa letošního třídního výletu, také rychlost a klid, s nimiž se 
dokázaly dohodnout – využívají hlasování, se kterým je samozřejmě spojena určitá 
nespokojenost těch, jejichž názor nebyl ten většinový, ale je potěšením vidět, že se dokážou 
přizpůsobit rozhodnutí většiny.  
     Dobře také funguje práce zástupců naší třídy ve školním parlamentu – opět musím 
vyzdvihnout samostatnost v předávání informací a v řízení souvisejících aktivit. Děti vybraly 
příspěvky na adopci zvířete, tato „akce“ proběhla v naší třídě zcela pod jejich samostatným 
vedením.  
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      Věřím, že se nám v dalších letech podaří ještě prohloubit zodpovědnost za vlastní práci,  
za výsledky ve škole i za učiněná rozhodnutí. Věřím, že ze základní školy budou odcházet 
dospívající lidé, kteří nejsou jen vláčeni okolnostmi, náhodou či jinými lidmi, ale mají svůj 
život ve svých rukou a jsou tvůrci svého osobního štěstí.   
 

                   Petra Olivová  

 

 

7. B 

 

     V naší třídě jsme se zaměřili na školní cíl, a to na komunikaci. Chtěli jsme naučit se 
prezentovat naši práci před publikem. Seznámili jsme se se základními pravidly, poté si zkusili 
i v hodinách etické výchovy mluvit na jednoduché téma před třídou a následně hodnotili.     
Zjistili jsme, že je třeba pracovat na prezentaci (hlídat si gesta, oční kontakt, hlas), ale také si 
předem připravit a seřadit myšlenky. Někdo se nestydí a jde mu to lépe, někdo musel doma 
více trénovat. Nakonec jsme to zvládli všichni . Po těchto začátcích nyní tvoříme  
Ve skupinách „manuály“ pro naše potřeby z pohledu žáků. Po prázdninách se do 
„komunikace“  pustíme znovu. 
     Stále si zkoušíme dávat kratší cíle, s důrazem na postup, jak a kdy to uděláme, když toho 
máme moc (anebo když je někdy potřeba překonat lenost). Neustále plánujeme buď pomocí 
diáře v žákovské knížce, nebo pomocí vlastních diářů. Především některé žákyně naší třídy 
mají plánování ve vlastním diáři „zmáknuto“ . Přeji jim, aby v tom nepolevovaly. Odejít 
v devítce ze školy se znalostmi, ale i dovedností umět si věci správně naplánovat, je příjemný 
bonus, který budou v životě potřebovat. 
     Nakonec bych chtěla třídu 7. B pochválit, že si v rámci žákovských možností zorganizovala 
školní výlet. Žáci sami zjistili spoje, cenu a trasu na místo.  Vše bylo dokonalé, výlet se 
povedl. 

 

         Lenka Wolfová  

 

 

8. A 

 

     Dlouho jsem přemýšlela, jak pojmout svůj poslední příspěvek do letošního zpravodaje. 
Nakonec jsem se rozhodla, že nechám promluvit své žáky. Zavedením programu I ve mně je 
lídr jsme přeci chtěli pomoci především jim samotným. Mým osmákům jsem tedy položila 
otázku: Co tobě osobně přinesl program I ve mně je lídr?  
     Potěšující je určitě skutečnost, že patnáct žáků z celkových devatenácti přiznalo, že sedm 
návyků je pozitivně ovlivnilo. A tady jsou jejich odpovědi. 
- Zlepšila jsem se v plánování. 
- Méně zapomínám. 
- Snažím se nezapomínat na DÚ a věci na hodiny. Moc nevyrušuji. Začal jsem si plánovat  
  do kalendáře v ŽK, více se učím. 
- Program mi přinesl dochvilnost. Zlepšila jsem se v mnoha předmětech, při dějepisu a  
  zeměpisu jsem více aktivní. V ŽK více plánuji. Zamýšlím se nad tím, co je pro mě dobré a co  
  ne. 
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- Naučil jsem se vždy přemýšlet nad tím, co se může stát, když něco udělám. Vyhnul jsem se  
  tím zbytečným problémům. Také si plánuji do ŽK a méně zapomínám. 
- Přestal jsem zapomínat. Začal jsem si zapisovat do ŽK akce a testy a pořádně se připravovat  
  na další den. 
- Začal jsem se více hlásit, plánovat, zlepšil jsem si známky. Častěji chodím ven s kamarády. 
- Díky plánování v ŽK mám lepší přehled o svém čase. Vím přesně, co mám mít na zítra  
  do školy, a díky tomu méně zapomínám. 
- Program mě naučil plánovat. 
- Myslím si, že se při hodinách chovám trochu lépe. 
- Začala jsem si více plánovat věci dopředu v kalendáři v ŽK, nemusím tak mít spoustu  
  papírků. 
- Zapisuji si do plánovacího kalendáře. Zjistil jsem, že když se podle 7 návyků chovám  
  v hodinách, mám lepší známky. 
- Méně zapomínám, pomáhám druhým, nechám druhé mluvit a vyslechnu je, protože i mně  
  vadí, když mi někdo skáče do řeči. 
- Díky plánování v ŽK je všechno více přehledné. Vím přesně, kdy co píšeme. V některých  
  předmětech jsem více aktivní, hlásím se.  Každý z návyků mi něco přinesl. 
- Více plánuji v ŽK, a tak vždy vím, co budeme psát za test, a mohu se lépe připravit. Snažím   
  se vždy nejdříve druhého vyslechnout a teprve potom říci svůj názor. 
Myslím si, že k tomu už opravdu není co dodat. 
 

Michaela Hejcmanová 

 

 

 

8. B  

 

     Pomalu nakračujeme k cíli. Stále nejsme ideální třídou, zápasíme s nízkým sebevědomím, 
průměrnými pracovními návyky, nevýhodnou učební strategií. Přesto mohu konstatovat, že 
jsme v řadě oblastí výrazně pokročili vpřed. 

 Přestáváme se schovávat za jedince s problémy (po osmi letech – hurá). Naše 

vyučovací hodiny lze stále častěji nazvat vyučovacími. 

 Pracujeme na samostatnosti a osobní odpovědnosti, kontrolou ŽK knížky procházíme 

s drobnými nedostatky i bez předchozí „masáže“ třídním učitelem. V hodnocení 

svých povinností stále častěji zaznívá věta: „Službu jsem vykonával dobře, mohu 

předat dále.“ 

 Masivní zapomínání se stává problémem jedinců. 

 Dokázali jsme si sami bez třídního učitele sednout a řešit stav ve třídě (neproběhlo 

mnohokrát, ale začali jsme). 

 Pochvaly na vysvědčení mohou dostávat žáci, kteří pracují nad rámec svých běžných 

povinností. To je velký posun od stavu, kdy oceňován byl ten, kdo plnil standart. 

     Budoucnost. Stále je před námi spousty práce. 7 návyků a téma roku – KOMUNIKACE – 
nám i po prázdninách pomůže rozvíjet všechny výše zmiňované kapitoly.  
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     Pokud budu moci na konci 9. třídy napsat, že se nám podařilo naplnit motto školy: SOVA 
- spokojenost – ochota – vzdělání – aktivita – tak se o naše absolventy z budoucí 9. B 

nebudeme muset bát. 

 

 

       Martin Hušek 

 

 

9. A 

 

Žáci 9. A se seznámili se 7 návyky v sedmé třídě. Od té doby jsme je společně zařazovali do 
výuky. Učili jsme se plánovat, být zodpovědný sám za sebe, dokázat řešit problémy, 
dohodnout se s jinými, spolupracovat, pomáhat. Letos žáci končí základní školu. Odchod na 
stření školy však pro některé z nich neznamená rozchod se 7návyky. Někteří si je určitě 
odnesou nejen na střední školu, ale i do osobního života. O tom ostatně svědčí většina 
kladných odpovědí při hodnocení 7 návyků na hodině etické výchovy.  

„Co ti přineslo 7návyků?“ 

- Naučila jsem se plánovat.  
- Jsem zodpovědnější.  
- Naučila jsem se plnit ty důležité věci jako první, zbytečnosti poslední. Naučila jsem se více 
spolupracovat.  
- Chtěl jsem se podle toho řídit, ale nechtělo se mi. Kdybych se více zapojil, určitě by mi to 
něco přineslo. Ale! Naučil jsem se plánovat.  
- 7 návyků mi pomohlo lépe organizovat čas, protože jsem si uvědomila, co je důležitější a co 
může počkat.   
- Naučilo mě to prosadit si svoje i spolupracovat s ostatními, chovat se slušně.   
- ….. Celkově hodnotím 7 návyků kladně.  
 
Ale bylo i několik málo negativních hodnocení:  
- Nic  
- Necítím, že by mi to něco dalo. Úplně to samé se naučíme při běžném životě.  

     

      Jana Součková  
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