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PŘÍLOHA

DIDAKTICKO-METODICKÁ.

ÚVODNÍ SLOVO.
Krátké jen — k programu a k situaci! O prvém není zajisté
nutno se rozepisovati; stačí snad »Oznámení« ze závěru minulého
ročníku, a pokud se týče fysiky, podrobnější nástin ze »Střední
Školy«, rqč. V., str. 140. K rychlejšímu rozvoji této nové publikační
činnosti bylo by ovšem žádoucí; aby podobné směrnice byly vy
týčeny i pro matematiku a deskriptivní geometrii. Nesplní-li se oče
kávání, že se někdo plánu toho chopí, půide vývoj via factL .
Projektovaný časopis směru didakticko-metodického ocitá se
v prostředí odborně vědeckém. To může býti k prospěchu na obou
stranách. Ač je mu vykázáno hlavní působiště, lze souditi dle po
vahy věci, že se ani obsah, ani prospěch z něho nezastaví u bran
střední školy. Jen v jejích dílnách, ve společné práci učitele s žá
kem jsou vhodné podmínky pro vypěstění vyššího stupně kritič
nosti k stránce didakticko-metodické, a ovoce této specifické čin
nosti může býti k dobru i publikacím vědeckým. A na straně opačné
zase leccos asi vytěží popularisace věd.
Velmi omezený rozsah »Přílohy« donutí podávati vše zhuštěně.
Může to býti ostatně při dnešní potřebě úspory i na čase čtenářstva
přímo k dobru. Ponecháme-li číst mezi řádky a domyslet, bude-li»
co věta, to obsažná myšlenka, vystačíme.
Netajme si také, že jde v tomto případě o zkoušku zatěžkávací
a tedy vedle prospěchu školy také o naši prestiž. Pro začátek, jak
lze doufati, leccos se nám.omluví, neboť nejsme připraveni, a doba
je nepříznivá. Ale vynásnažMi se každý přispětť výběrem ze svých
zkušeností, dílo se ujme a to samo bude již úspěchem. Budou se na
ně upírati i zraky odborně neinteresovaných, neboť věc dle cito
vaného článku, jenž nebyl specifikován, má význam širší, i ukažme
se tudíž průbojníky také tia tomto poli zdokonalení výuky, jako jsme
jimi byli v otázce reformy organísační;
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Jedno £ vedoucích hesel^ ohlašované refofe
V ttaší republice jest: »Nauka o jažykíf vyučovacím niá!-sé státi
b^ou výtií0Vání.« Učiteli jástyka
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