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ČASOPIS PRO RODINY S DĚTMI V INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Co nás čeká
v PPP?
Jóga s dětmi
Co dál po
základní škole?

Velikonoční
tvoření

03-04/2022

UČIT NEBO NEUČIT?

Mám velké štěstí, že vše, čím trávím
v současné době svůj čas, dělám ráda:
– Čas strávený s mými dětmi, nejen v rámci
domácího vzdělávání, je nejlepší investicí mého
života.
– Práce ve vzdělávací sféře jako pedagožka
specializující se na práci s rodinami domoškoláků
je pro mne srdeční záležitost.
– Být architektkou mě baví proto, že mohu být
nápomocná na cestě ke zhmotnění vašich snů
o novém domově.
Předávat informace o tom, co vše je ve vzdělávání
možné, a zkušenosti, co mi má mnohaletá praxe
i zkušené kolegyně poskytly, prostřednictvím
webu, konzultací i na osobních setkáních
domácích školáků.
A nyní i formou tohoto časopisu.

stana@ucitneboneucit.cz

Stanislava Kratochvílová
Domoškolák

on-line časopis pro rodiny
s dětmi v individuálním vzdělávání
www.ucitneboneucit.cz

grafická úprava časopisu: Julie Rawding
korektura textu: Markéta Hamanová
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KAM DÁL PO ZÁKLADNÍ
ŠKOLE?
Prima tip, jak se rozhodnout!
V časopise jsou použity affiliate odkazy, pokud na takový
odkaz kliknete, nic se pro vás jako kupujícího nemění.

Jak probíhá
návštěva
školského
poradenského
zařízení kvůli
domácí škole?
Stanislava Kratochvílová

Jak probíhá návštěva
školského poradenského
zařízení kvůli domácí
škole?
Autorka článku: Stáňa Kratochvílová
Návštěva školského poradenského zařízení je pro mnohé
z vás, kteří žádáte o individuální vzdělávání, velkým
otazníkem. Pojďme si ji rozebrat po jednotlivých krocích.

Co je školské poradenské zařízení?
Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, rodiče a
školy odborné speciálně pedagogické a pedagogickopsychologické služby. Mezi školská poradenská zařízení
patří pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a
speciálně pedagogická centra (SPC).

Proč musím do poradenského zařízení kvůli žádosti
o IV?
Vyjádření poradenského zařízení je povinnou a nezbytnou
součástí vámi dokládaných dokumentů řediteli školy, když
žádáte o povolení individuálního (domácího) vzdělávání.
(Viz školský zákon, 561/2004 Sb., par. 41.)

Jaké poradenské zařízení zvolit?
Je třeba zvolit takové zařízení, které je k tomuto úkonu
oprávněné a tedy je akreditované Ministerstvem školství.
Jinak by vydané potvrzení nemělo platnost. Tuto informaci
je vám každé takové zařízení schopné sdělit.

Dále je vhodné volit poradenské zařízení, které náleží do
oblasti školy jejíž je vaše dítě žákem. V případě, že školu
měníte nebo zatím netušíte, do které školy nastoupíte, je
třeba toto s poradnou komunikovat.

Existuje spádovost poradenských zařízení?
Spádovost poradenských zařízení v zásadě neexistuje a
poradny mohou vyhovět vaší žádosti o objednání
prakticky kdekoliv. Protože ale v současné době existuje
velký přetlak klientů na poradenská zařízení, vnáší
pomyslná spádovost do práce těchto zařízení určitou
úlevu a řád a bývá poradnami dodržována a vyžadována.

Jaké datum má být na potvrzení?
Dle školského zákona, 561/2004 Sb., par. 41. je nutné, aby
návštěva poradenského zařízení proběhla dříve než
zákonný zástupce žádá o individuální vzdělávání ředitele
školy. Tedy datum vyšetření musí být dřívější nebo stejné
jako je datum uvedené na vaší žádosti o povolení IV.

Jak dlouho dopředu se mám do poradenského
zařízení objednat?
Do poradenského zařízení je třeba se objednat včas,
protože objednací lhůty mohou být až 3 měsíce a datum
návštěvy poradenského zařízení musí být dřívější než
datum podání žádosti o IV (viz bod 5).

Co mi má poradenské zařízení vydat za potvrzení?
Ve školském zákoně, 561/2004 Sb., par. 41 je uvedeno, že
poradenské zařízení má vydat “vyjádření”. Tedy poradna
by se měla vyjádřit k situaci, že dítě bude vzděláváno
doma. Poradenské zařízení tedy nemá za povinnost dítě
vyšetřovat, diagnostikovat poruchy učení atp. Stejně tak
nemá za povinnost vydávat “zprávu” o této diagnostice.

Co mě a moje dítě v poradenském zařízení čeká?
Protože ale není průběh návštěvy za účelem vydání
“vyjádření k IV” opatřen žádným zákonným mantinelem,
tento probíhá dle vnitřních směrnic poradenského
zařízení. Každé takové poradenské zařízení je tedy
oprávněno stanovit si a nadále jednat v souladu s těmito
vnitřními směrnicemi.
V ideálním případě vás čeká pohovor na téma
individuálního vzdělávání v takovém rozsahu, aby se
poradenské zařízení mohlo k dané situaci vyjádřit.
Zpravidla taková návštěva trvá maximálně 60 minut.
Stejně tak je ale možné, že poradenské zařízení bude chtít
provést běžnou diagnostiku specifických poruch učení a
další vyšetření, potom bude časová náročnost nepoměrně
větší. Více viz článek “Pohled z druhé strany”, kde o
průběhu
návštěvy
hovoří
přímo
psycholožka
poradenského zařízení.

Co mě a moje dítě v poradenském zařízení čeká?
Poradenské zařízení by mělo pro účely žádosti o IV vydat
“vyjádření”. Toto nemá nijak stanovenou platnost a tedy
mělo by být časově neomezené.

Pohled z druhé strany aneb
jak to vidí psycholožka z
pedagogicko-psychologické
poradny
Autorka článku:
Mgr. Veronika Chmelová
Veronika pracuje jako psycholožka v
OPPP Vyškov

Úvodem:
Činnosti spojené s vydáváním vyjádření k IV neupravuje na
ŠPZ (školských poradenských zařízeních, tedy PPP a SPC)
žádná legislativní norma, zákon, ani vyhláška. Platí tedy
jen to, že nemohou být v rozporu s "nějakým jiným
nespecifikovaným v ČR platným zákonem". Tedy lidově
řečeno: "Co není zakázáno zákonem, je dovoleno." Proto si
jednotlivá ŠPZ specifikují obsah návštěv samy.
Lze říci, že během doby, kdy se
“vyjádření k IV” vydávají, se v ŠPZ
vykrystalizovaly
dva
přístupy.
Jeden, kdy jsou informace o dítěti
získávány vyšetřením s využitím
standardizovaných diagnostických
metod. Druhý přístup je takový,
kdy jsou informace získávány
společným rozhovorem s rodiči a
dítětem.

A) Přístup s využitím standardizovaných
diagnostických metod:
V prvním případě, s využitím standardizovaných
diagnostických metod, je vyšetření zaměřeno na
posouzení určité vývojové úrovně dítěte.
Na počátku by měli být rodič i dítě seznámeni s průběhem
této schůzky. Mělo by jim být vysvětleno, co je čeká, jak
vymezený čas spolu s pracovníkem ŠPZ stráví.
Je to i prostor dohodnout se na podmínkách oddělování
dítěte a rodiče, což bývá pro rodiče žádající o IV často
velkým strašákem. Je třeba říci, že tato fáze zjišťuje
schopnost separace dítěte od rodiče, ale i rodiče od dítěte.
Zároveň je také třeba zmínit, že nikdy není povinná. Je
předmětem vzájemné dohody všech zúčastněných a není
potřeba kvůli ní jitřit emoce. Důležité je, aby dítě i rodič
byli v klidu a bylo jim dobře.
Následně obvykle proběhne anamnestický rozhovor, kdy
pracovník ŠPZ sleduje jak osobní, tak rodinnou historii
dítěte a jeho rodiny. Ptáme se, jak se dítě vyvíjelo, jak si
vedlo ve škole, co jej baví, co naopak dělá nerado apod.
Následují různé úkoly, jejichž cílem je zjistit, jak dítě
zpracovává informace, jak si dokáže poradit, jaká je
pružnost jeho myšlení. Charakter předkládaných úkolů je
přizpůsoben věku dítěte. U těch menších (předškolní a
mladší školní věk) mají tyto úkoly velmi často podobu hry.
Něco se skládá, přerovnávají se obrázky, "hádají se
hádanky". U starších dětí už jde o úkoly fundovanější.
Zjišťuje se úroveň pozornosti, paměti, logického uvažování
atd. Sleduje se i vyzrálost zrakového a sluchového vnímání
a grafomotoriky, u školáků pak i úroveň čtení a psaní (dítě
něco přečte - nahlas i potichu, napíše).

B) Přístup pomocí rozhovoru s rodiči a dítětem
Ve druhém případě jsou informace, které slouží jako
podklad k vydání vyjádření pro IV, zjišťovány rozhovorem s
rodičem a dítětem. Poradenský pracovník se opět zajímá o
průběh vývoje dítěte, ale i o to, jak probíhalo dosavadní
zaškolení, jak se dítěti ve škole daří, jaké má zájmy, co ho
baví a co ne. Mluví se i tom, jaká jsou očekávání
jednotlivých zúčastněných, co se týče IV. U budoucích
školáčků se ptáme rodičů, jakou metodou plánují učit dítě
číst, psát, počítat. Zkrátka jaká je jejich vize.
Několik slov na závěr:
V ideálním případě by měl vzniknout bezpečný prostor
pro dítě i rodiče, místo, kde je prostor pro otázky klientů,
týkající se vzdělávání dítěte, a to bez ohledu na to, zda je
náplň schůzky "čistě diagnostická", nebo "povídací".
Návštěva ŠPZ je povinnou položkou na pomyslném
seznamu domoškoláků. Často bývá strašákem a řekla
bych, že mnoho dětí bývá již na začátku vystresováno
samotným přístupem svých rodičů, kteří ji jako strašáka
vnímají a svoje obavy před dětmi živě ventilují. Zejména v
poslední době, která je skutečně emočně nabitá. Tvořme
si tedy společně atmosféru spolupráce, místo boje :)

Tělocvik
doma aneb
proč cvičit s
dětmi jógu?
Mgr. Veronika Kozlová
www.do-formy.cz

Tělocvik doma aneb proč
cvičit s dětmi jógu?
Autorka článku:
Mgr. Veronika Kozlová,
www.do-formy.cz
Veroniku najdete na stránkách www.doformy.cz, kde se zabývá (nejen) vzděláváním
instruktorů jógy a dále na stránce
www.veronikakozlova.cz

Přesvědčovat rodiče, že je přínosné trávit se svými dětmi
čas - to by bylo na stránkách domoškoláckého časopisu
ztrátou času :) Ale proč věnovat čas zrovna józe?
Pravidelné cvičení je totiž více, než jen protažení svalů.
A ano, mohli bychom zvolit i jinou pohybovou aktivitu,
ale jóga je v tomto směru velmi univerzální.

Pár bodů, proč s jógou začít:
- Propojuje posílení ochablých svalů s protažením
svalů zkrácených.
I některé doma vzdělávané děti sdílejí náš moderní
způsob života - jízdu autem, sezení na židli, méně chůze,
málo šplhání atd. Pokud jste v takové situaci, cvičení tyto
návyky pomáhá hezky kompenzovat.

- Propojuje tělo s duší.
Děti se učí s tělem pracovat jako s parťákem. Učí se tak
sebelásce, respektu ke svým limitům a naslouchání
vlastních potřeb. To může být velmi užitečné jako
prevence psychických potíží. Stejně tak prevencí případných úrazů při sportu.

- Zklidňuje.
Aktivuje takzvaný parasympatický nervový systém, který
zajišťuje regeneraci vnitřních orgánů, snižuje celkové
napětí a mimo jiné aktivuje peristaltiku střev. Už žádné
bolení bříška a zácpy. A záchvaty vzteku nebo hormonální
bouře mohou být také zvladatelnější :)

- Nabízí komunikaci o těle s blízkými.
Cvičení je skvělou příležitostí k diskuzi o tom, co je
příjemné a co není. Jaký dotek zklidňuje a který bolí.
Vědomá práce s tělem posiluje nejen nás samotné, ale i
naše vztahy.

- Pracuje s dechem.
Dech je alfou a omegou všech bodů výše zmíněných.
Dechem masírujeme střeva i zpomalujeme srdeční
tepovou frekvenci. Dechem se můžeme uvolnit i snížit
napětí v přetížených svalech. Práce s dechem pomáhá
rodičům i dětem ve vypjatých situacích.
Zároveň je ale i důležitou součástí sebepéče.
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Pojďme se společně naučit
jednu jógovou pozici
Aňdžanéjásána: podle jógového názvosloví
Pozice rytíře: podle vývojové kineziologie
Nízký výpad: v obecném jazyce
Je ale jedno, jak tento cvik nazveme. Důležité je, že nám
pomáhá :)

Popis pozice:
Pozice nízkého výpadu je vývojová pozice, to znamená, že
je to přirozený pohyb, který dítě v prvním roce života samo
od sebe provede. A to, když se chce postavit s oporou.
Jednou nohou nakročí, od kolene druhé nohy a dlaní
opřených o židli nebo stolek, se postaví.
Našemu tělu je tak tato pozice velmi dobře známá a není
třeba ji dlouze učit. Pojďme se ale přesto podívat na to, jak
ji odcvičit správně.

Verze pro děti:
Klekněte si a jedním chodidlem nakročte dopředu.
Vytáhněte se dlaněmi vzhůru – jako byste chtěli
pohladit sluníčko!
Verze pro dospělé:
Položte jedno koleno na podložku a chodidlem druhé
nohy si štědře nakročte dopředu.
Odtlačte se do kolene a chodidla, představte si, že se
chcete zvednout do stoje – ale opravdu si to intenzivně
představte. Můžete zvednutí i provést, aby vaše CNS
přesně věděla, co od ní chcete. Pak se vraťte zpět do
nízkého výpadu a zopakujte pouze myšlenku.
Paže zvedněte ke stropu a vytáhněte se od kolene a
chodidla vzhůru.
Tip: Pokud vás nebo děti bolí koleno, podložte si ho
polštářkem. V bolesti ještě nikdo nikdy dobře necvičil.

PAPÍROVÉ
STOJÁNKY
NA ŘEŘICHU
Mgr. Kristýna Kuhnová

STOJÁNKY NA VAJEČNÉ
SKOŘÁPKY S ŘEŘICHOU
Autorka článku:
Mgr. Kristýna Kuhnová,
@mama_ktera_podnika, pedagožka a
grafička, která umí kouzlit s Canvou.
Najdete ji na webu
www.kristynakuhnova.cz a její triky s
Canvou se naučíte ve skupině Canva
pro učitele a rodiče na Facebooku

STOJÁNKY
NA VAJEČNÉ
SKOŘÁPKY
S ŘEŘICHOU

Zkušenosti
rodičů, kteří
učí doma
svoje děti
Stanislava Kratochvílová

Zkušenosti rodičů, kteří učí doma
svoje děti
Autorka článku: Stáňa Kratochvílová

O názory se podělili rodiče, kteří vzdělávají své
děti doma.
V minulém čísle časopisu jsem publikovala
článek Kde vzít chvilku pro sebe, když učím
doma? Jeho součástí byly i zkušenosti rodičů,
kteří doma své děti již vzdělávají. Téma vás
hodně zaujalo a hlavně, svoje zkušenosti se
mnou začali sdílet další rodiny. Ráda tedy
publikuji i některé z dalších emailů, které
dorazily, protože vzájemné sdílení konkrétních
zkušeností je to nejvíc, co si můžeme navzájem
dát :)
Malé shrnutí:
Původní článek najdete v časopisu Domoškolák
01/2022
👇👇👇
Domoškolák 01/2022 ZDE
Emailová adresa, kam mi můžete psát svoje
příběhy a zkušenosti:
stana@ucitneboneucit.cz
Do předmětu napište ČASOPIS.

Domoškolácká zkušenost od Jany
Jana mi napsala stručný email. Co ale z něj bylo
cítit, je přesně to, co se snažím rodičům s dětmi
v DV zprostředkovat. A to je užívání si společného času s dětmi na maximum.
A nemám tím namysli nějakou naivní optimistickou sluníčkovou představu rodinného života.
Vůbec.
Mám tím namysli hlavně fakt, že domácí škola
není zdaleka jen učení. V první řadě je to “bytí
spolu”. Tenhle čas je největší bohatství, které
máte a je fuk, zda zrovna prší, vylil se čaj,
rozbilo se kolo, děti na sebe ječí, syn nechce
psát do písanky nebo dcerka zahodila početník
z okna na zahradu, protože jí štve násobilka :D
To je život sám.
A v domácí škole ho můžete žít společně. A
učení? To už do toho balíčku života budeme jen
zlehka přidávat ❤
Janě děkuji za email a vás chci ještě upozornit,
abyste neminuli velmi důležité možnosti, jak
nízkonákladově cestovat s dětmi, které Jana
zmiňuje.
A pokud máte s tímto druhem cestování
zkušenosti a chcete se podělit třeba v dalším
předprázdninovém čísle časopisu Domoškolák
podělit, napište mi, prosím. Email jsem psala o
stránku dopředu :)

Teď v zimě moc ráda lyžuji, když
dcerky lyžovat ten den nechtějí, jdu
sama. Hory, příroda a pohyb, toť
energie sama. Také ráda fotím a to
nejraději dcery. Ještě miluji
cestování a to se nám díky domácí
škole, Home Exchange,
Couchsurfingu a dědečkovi v
Alpách, daří.
Jsem s dcerkami moc ráda a
vlastně jsem vděčná za každý den,
že ještě chtějí být se mnou na
cestách, opouštět své přátelé a
podobně.
Teď jsem zrovna dost unavená po
tentokrát společném lyžování a
ještě budu do noci dohánět práci.
Ve volných chvílích poslouchám o
seberozvoji nebo zkouším cvičit
jógu dle online lekcí.
S pozdravem
Jana

Domoškolácká zkušenost Martiny:
Dobrý den,
reaguji na Vaši prosbu ohledně zkušeností rodičů
s domácím vyučováním dětí a ráda pomůžu s
odpo-vědí na otázky:
Času výslovně pro sebe mám nyní dost. Když jsem
se synem začínala, byl ve 2. ročníku a měla jsem
pocit, že se mu musím věnovat v kuse. Nyní je ve
4. třídě a už je více a více schopný učit se samostatněji.
Kvůli domácí škole jsme museli doma malinko
pozměnit režim a ze začátku bylo těžké uhlídat si
také zvládání potřeb ostatních členů rodiny,
hlavně druhého sourozence, aby neměl pocit, že se
věnuji více tomu staršímu.
Postupně jsme si ale našli systém. Domácí škola
pro nás nebyla vyloženě dobrovolná volba, nikdy
jsme si nemysleli, že by to bylo pro naše děti
vhodné. Nicméně nás k tomu "donutily" okolnosti,
neměli jsme štěstí s hledáním vhodné školy.
Časem jsme zjistili, že je domácí vzdělávání nejspíš
ta nejlepší volba (alespoň pro první stupeň), učení
není žádný problém, ale snažíme se kompenzovat
chybějící kolektiv například na kroužcích a při různých setkáváních s ostatními dětmi.
Práci na hlavní pracovní poměr už nemám, musela
jsem z ní odejít, abych syna zvládala učit doma.
Žijeme z jednoho hlavního platu, občas jsem
brigádně udělala nějakou práci z domova.
To je tedy za nás, mějte se hezky. Martina.

Domoškolácká zkušenost Mariky:
Dobrý den Stáňo,
k vaší výzvě ohledně domácího vzdělávání musím
napsat, že mě jako pedagoga domoškola naplňuje.
Moc volného času jen pro sebe nemám, protože
ho využívám k vymýšlení vlastních pomůcek,
plánování výletů, sebevzdělávání a hledání další
inspirace.
Funguje nám spolupráce v rodině a možnost volby
tématu při učení. Snažíme se o hravou formu a
tvořivý přístup.
Vnímám domácí výuku tak, že se opravdu učíme
i když se neučíme :)
Hlavně opravdovostí, příkladem, že tu jsme pro své
děti i s chybami a hledáním něčeho nového.
Pro budoucí zájemce o individuální vzdělávání
i všechny pochybovače bych zdůraznila ze své
zkušenosti toto: Domácí vzdělávání není hra
na školu, ale může být škola hrou, pokud se dělá
srdcem.
Hezké dny Marika
V emailu Mariky mě zaujala její zmínka o
“chybách”. A tak Marika sepsala ještě krátký
dodatek o tom, jak s takovou “chybou” doma
pracují. Když něco v domácím učení nejde, když
učení vázne, když se nedaří, můžeme mít i pocit
rodičovského zklamání. Rozhodli jsme se pro učení
doma, abychom se měli hezky, abychom se učili
společně a radostněji něž v klasické škole a teď se
u toho někdy až trápíme.

Ale právě v domácí škole máme perfektní možnost
na takovou situaci ihned reagovat, být pružní.
Nebojme se tedy věci měnit, je úplně v pořádku
učební proces stále měnit a přizpůsobovat rodinné
situaci. To, jak jsme s domácí školou začali, ve většině případů rozhodně není ten způsob, ve kterém
budeme pokračovat stále. V procesu domoškoly se
učí jak děti, tak i dospělí pořád a to je právě to
hezké. Rosteme společně :)
Pár slov Mariky k tomuto tématu:
Zamyslím se nad tím, proč nám něco nefunguje
a snažím se vycházet z potřeby dítěte, tedy promluvím si s ním, co si myslí o tom, že to nejde,
zkoušíme intuitivně nové věci a pak pozoruji, zda
to vede ke zlepšení. Například synovu nechuť ke
psaní (nemá ještě dokorigované brýle) jsme překonali třeba tím, že písanku píše přes průhledné fólie
stíratelným fixem, maže dle potřeby, sám si to
opravuje a více ho to baví.
Osvědčilo se mi, že když něco nevím, prostě to
přiznám. Společně se ptáme všech doma, co
o tom ví a pak zjišťujeme a hledáme :) Někdy si
i záměrně nejsem jistá a nechám děti se pídit
a přemýšlet. Důležité je se učit, kde informace
hledat.
V průběhu učení počítáme s tím, že děláme
“chyby”. “Chyba” je motivační motor, ukazatel,
který nám ukáže v čem je možné se zlepšit.
Znalosti si ověřujeme i vzájemně :)
Důležité je nebát se hledat vlastní cestu a dělat
věci třeba i jinak než ostatní - individuálně, proto
se přece učíme doma!
Hodně zdraví!
Srdečně Marika

INZERCE

Ráda bych touto cestou
oslovila více dětí, domoškoláků
v Náchodě a okolí.
Máme prostory a možnosti
tvorby. Od února 2022, máme
připravený klub Dětí pravidelná setkávání, chvíle při
osobní tvorbě a komunikaci. K
rozvoji se nabízí i propojit
vnitřního umělce a rozvinout tak
vlastní dovednosti a podělit se o
ně s ostatními. Oblasti: člověk,
sport, svět, příroda, umělectví.
Tvorbu a téma si vedou děti.
Přidají se i rodiče se svými
talenty?

Kontakt: Jana Vlášková,
email: jj.free2@seznam.cz,
mob.: +420 607736248.

VÝTVARKA
DOMA

Výtvarka doma
- nápad jak propojit literaturu a
tvoření s dětmi
Autorka článku: Stáňa Kratochvílová
Autorka fotografií: Julie Rawding
Když mi Julie psala o tomto nápadu, byla jsem
nadšená :) Ve většině domoškoláckých rodin totiž
knihy a čtení vůbec patří a máme to rádi. A hlavně,
máme prostor a čas si s dětmi číst, nejen večer, ale
vlastně kdykoliv. A máme také možnost si knihy
vybírat. A v neposlední řadě také můžeme s příběhy a tématy v knihách obsažených dál pracovat,
povídat si a tvořit!
A proto zde moc ráda sdílím nápad na tvoření,
který mi Julie poslala včetně fotografií, abyste se
mohli do něčeho podobného s dětmi pustit také!

Pár slov od Julie:
Žijeme s rodinou v Anglii a stejně jako v Čechách
je i zde březen měsícem knihy.
Navíc první čtvrtek v měsíci se slaví Světový den
knihy a tento svátek
berou Britové skutečně
vážně.
Takže děti se převlékají za své oblíbené hrdiny z
knížek (a v takovém převleku mají například i
slevu na městskou veřejnou dopravu) v knihkupectví si mohou vyzvednout speciální výtisk
knihy za 1 libru a samozřejmostí jsou i aktivity
v parcích, obchodních domech atd.
Letos jsme se rozhodli oslavit naši oblíbenou knihu
výrobou tzv. DIORAMY - to je 3D model, který
znázorňuje scénu z vaší oblíbené knížky.

Výtvarka doma
- Kniha Three billy goats gruff

Zoe, 10

Amy, 6

DOMOŠKOLÁCKÉ AKCE
Zde bychom rádi sdíleli domoškolácké akce, které
chystáte, možnost setkávání a propojování.
Další číslo připravujeme na konec května 2022.
Můžete nabídnout i ubytování pro jiné domoškolácké rodiny, které se chystají kočovat po České
republice nebo i v zahraničí.
Pokud máte chuť se propojit nebo
nabídnout setkání,
napište na e-mailovou adresu:
info@ucitneboneucit.cz
a do předmětu napište ČASOPIS,
přiložte stručný popis a ideálně foto.

TIPY NA
VÝUKU
ANGLIČTINY
od slovenských
domoškoláků
Barbora Hastíková

Tipy na výuku angličtiny od
slovenských domoškoláků
Autorka článku:
Barbora Hastíková,
www.barbaratemplate.com
@barbaratemplate
Bářinu pedagogickou činnost najdete
na webu www.anglictinasbarou.sk
@anglictinavskalici

Pár slov od Báry:
Ahojte, volám sa Barbora a som mamou šiestačky
na DV.
Posledných 12 rokov vediem jazykovú školu, som
lektorkou a jazykovou koučkou a momentálne sa
naplno venujem práci v Canve. Počas týchto rokov
som učila všetky vekové skupiny od 3 rokoch až po
dôchodcov a preto sa rada podelím s tipmi na
rôzne stránky a appky ktoré majú úspech
u študentov, sú zábavné, prínosné a (zvyčajne)
zdarma.
Predškoláci a menšie deti

Debbie and Friends

Zaujímavý kanál pre deti s množstvom chytľavých
pesničiek
Rôzne rozprávky- hudobne spracované
Pekná grafika
Perfektný doplnok k čítaniu klasických rozprávok,
chytľavá hudba, nová slovná zásoba
Školáci rôzne vekové skupiny

Wordwall
https://wordwall.net/en-gb/community/english

Top stránka na učenie sa formou hry
Stovky hier na slovíčka a gramatiku
Nielen na angličtinu, ale aj iné predmety
Cvičenia sú už vytvorené alebo si ich môžete
vytvoriť sami
Intuitívne, jednoduché hry ktoré bavia všetky
vekové skupiny

Staršie deti a dospelí

Youglish
https://youglish.com/

Jednoduchý
výslovnosť.

systém

ako

si

precvičiť

správnu

Do vyhľadávania zadáš slovo, a systém ti nájde
stovky videí kde je to slovo použité.
Okrem toho je tam slovník, môžnosť zrýchliť alebo
spomaliť video a ďalšie skvelé funkcie.
Jednoduché, praktické a zábavné, vhodné ako pre
deti tak i dospelákov.

PAPÍROVÉ
ŠABLONY
KE STAŽENÍ
Stanislava Kratochvílová

Papírové šablony velikonočních vajec ke
stažení
Autorka článku: Stáňa Kratochvílová

Těšíte se na velikonoční tvoření?
Mám pro vás tip na velikonoční vyrábění s
papírovými šablonami vajec z mého webu, mrkněte
se na následující odkazy:

1 - Zde si můžete stáhnout zdarma šablony
vajec a tvořit dle libosti. Šablony vám dorazí
do emailu po zadání vaší emailové adresy do
formuláře.

Odkaz na stažení šablon
papírových vajec

Šablony tak budete mít stále při ruce a můžete si je
tisknout kdykoliv chcete, ve vaší emailové schránce
je vždy najdete :)
Také se tím zařadíte do mojí e-mailové databáze
a budete ode mě dostávat upozornění na další čísla
tohoto časopisu a další nápady k výuce vašich dětí,
případně legislativní tipy a novinky z oblasti
vzdělávání.

2 - Zde si můžete šablony stáhnout bez
registrace e-mailové adresy

Odkaz na stažení šablon
papírových vajec

Papírové šablony najdete ve 3 provedeních, prázdné,
pruhované a s ornamenty a také ve 3 různých
velikostech, abyste již nemuseli vejce složitě zmenšovat
nebo zvětšovat na kopírce.
Stačí si vybrat stránky, které chcete vytisknout a zadat
počet kopií.

3 - A tady se můžete podívat na náš
Velikonoční tvořivý kalendář - adventní
kalendář ve velikonočním balení :)

Velikonoční tvořivý kalendář
Tvoření, tradice a zvyky našich předků na celé
3 předvelikonoční týdny! Pokud chcete s dětmi
strávit letos předvelikonoční čas jinak
a smysluplně, společným trávením času, pojďte s
námi postupně otevírat pomyslná okýnka našeho
velikonočního kalendáře.

UČENÍ JAKO
ŽIVOTNÍ STYL
Mgr. Petra Dočkalová

Učení jako životní styl
Autorka článku:
Mgr. Petra Dočkalová,
Terénní učitelka
Petru najdete na FB ve skupině:
Mgr. Petra Dočkalová - terénní
učitelka, Učení a myšlení

Žijeme

v

době,

kdy

změna

je

trvalý

stav.

V

učení

používáme termín dynamika – vše je v pohybu. Vnímáme
učební proces jako nikdy nekončící a vždy oboustranný.
Směřujeme k sebeřízenému učení. To je učení přirozené,
vycházející a respektující potřeby každého člověka.
S využitím nápodoby, pozorování, vztahů, příběhů, sdílení,
technologií, zprostředkování zkušeností. Učení, které je
vždy spojené se životem, kreativitou, klidem. Učení, jako
mentální činnost, osobnostní rozvoj.
Jak tedy to, co nyní žijeme, ovlivňuje svět učení, jaká jsou
aktuální témata? V článku Učení jako životní styl pro
časopis Perpetuum - novinky a trendy ve vzdělávání, jsem
popsala prozatím 5 oblastí, které nyní rezonují se světem
učení. Zde vám přináším jeden z těchto bodů.

Forma učení, obsah a forma, CO? a JAK?

„Nebudete dobrým
učitelem, pokud se
soustředíte pouze
na to, co děláte

a ne na to, kým jste.“
Rudolf Steiner

Příliš mnoho pozornosti máme na obsahu učení. Teorii,
tématech,

testech,

výstupech,

dohánění,

vyplňování

informacích

pracovních

listů,

nazpaměť,

splnění

úkolů,

výzev. Zapomínáme na PROČ?
Učení pouze zpaměti je vzhledem k možnostem, které
máme velmi nevýhodné. Informace udrží studenti na
písemku, cca po týdnu „jsou čistí“. Je to spíše cvičení
paměti.

Stávají

se

z

nich

pouze

„opakovači“,

kteří

reprodukují, co slyšeli. Což je velká škoda, vzhledem k potenciálu každého člověka. Paměť v procesu učení je velmi
důležitá,

nesmí

podporovat

v

být

však

procesu

nosnou

učení

částí.

myšlení

argumentaci, porovnávání, tvořivost.

v

Je

potřeba

souvislosti,

Potřebujeme se zaměřit na hlubší učení tj. porozumění,
pochopení. Ideálně učení v rovnováze. Jsou situace, kdy
je výhodné pracovat s pamětí, jsou situace, kdy je to
velmi nevýhodné. Důležité je, uvědomit si to a podle toho
jednat.
V učení v souladu se životem potřebujeme podporovat
strategické,

koncepční

myšlení.

Uvědomit

si,

jak

uspořádáváme informace, jak funguje paměť, co se děje
při procesu čtení. Jaký je rozdíl mezi porozuměním,
pochopením. Jak na sobě stále pracovat, učit se, učit se.
Co dělat, pokud se mi nedaří, co mohu změnit? Učit se
pracovat s improvizací, přestat ulpívat na jednom řešení.
Drobné detaily, dělají velké věci – stačí změnit otázky.
Instrukce, zkoušející, kontrolní otázky změnit na otázky
otevřené, podporující učení, myšlení, dialog, spolupráci,
důvěru.
Příklad: „Vyjmenuj kategorie podstatných jmen, opakuj
po mně, nauč se nazpaměť, vyplň, doplň …“
Otázky, podporující myšlení v souvislosti: „Jak souvisí
podstatná

jména

s

přídavnými

jmény?

Co

mají

společného čísla a číslice? Proč se máme učit násobilku?
Co vás zajímá, čemu věnujete pozornost? Kde v životě
využiju

vyjmenovaná

slova?

Kde

mohu

vyhledat

informace o J. Werichovi? Mohl se Jan Werich setkat s
Boženou Němcovou?

Změníme-li formu učení. JAK? Využijeme-li k učení život
v plné kráse, volnou hru, vidíme nadšení, radost.
Stačí přijmout to, že přestaneme řídit, vše určovat, vše
diktovat,
kreativitu.

dávat

přesné

Přijmout

roli

postupy

ve

všem,

zprostředkovatele

potlačovat
zkušeností,

průvodce, podporovatele. To stačí – změny vidíme ihned.
Vše se vším souvisí – pozorujte velmi malé děti, jak se učí.
Nepotřebují k tomu motivaci, známku, naše hodnocení.

"Je úžasné, co děti
dokáží, když jim
k tomu dáme
příležitost.“
Linda Dobson

DOMOŠKOLÁCKÉ
OKÉNKO
Zde bychom rádi v budoucnu nechali prostor vám,
protože nejvíce se inspirujeme navzájem.
Máte zajímavý projekt?
Vlastní vaše dítě YouTube kanál a rádo by jej sdílelo
s ostatními?
Napsalo vaše dítě poutavou povídku?
Chcete se podělit o výtvarné tvoření s dětmi?
Máte cokoliv, co by se hodilo do našeho
Domoškoláckého okénka?
Pošlete odkaz, fotografie, krátký popis
na e-mailovou adresu:
info@ucitneboneucit.cz
a do předmětu napište ČASOPIS.
Těšíme se!

KAM DÁL
PO
ZÁKLADNÍ
ŠKOLE?
Prima tip, jak se rozhodnout!
Pavlína Vítová

Kam dál po základní škole?
Prima tip, jak se rozhodnout!
Autorka článku: Pavlína Vítová
Milí čtenáři.
Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost s tím, jak
jsme řešili volbu střední školy s našimi syny.
U prvorozeného Jakuba bylo rozhodnutí ohledně
školy jednoduché. Šel na gymnázium a myslím, že to byla
správná volba. Je chytrý, má dobrou paměť a umí i zdravě
vypustit to, co není nutné a nestresovat se. Ví, co chce
v životě dělat - programovat, a nevadí mu i horší známka
ze "šprtacích" předmětů, které ví, že nebude potřebovat,
tudíž

nechce

plýtvat

svojí

drahocennou

energií.

Je

spokojený, i třídní kolektiv je dobrý.
U druhého syna Matyáše jsme vůbec nevěděli. Do
čtvrté třídy chodil do školy, potom jsme se učili tři a půl
roku doma. Od osmé třídy nastoupil do ZŠ. I když školu
zvládal bez problémů, tak jsem vnímala, že není studijní
typ.

Dobré

známky

ho

stojí

velké

úsilí.

Má

vysokou

emoční inteligenci, miluje sport.... Vůbec jsme nevěděli.
Něco se sportem, sociální oblast, masér, psycholog...?

V té době absolvovala kamarádka kurz MBTI (zjišťování
osobnostních typů člověka). Sama hledala, jakou profesní
cestou

se

dát

zaměstnání

se

po

mateřské,

vracet

protože

nechtěla.

Touto

do

původního

metodou

byla

nadšena. Doporučila mně psycholožku z pedagogickopsychologické

poradny,

která

měla

i

toto

vzdělání.

Domluvila jsem s ní jarní termín. Ten jsme museli kvůli
covidu zrušit a dostali jsme se k ní až za tři čtvrtě roku v
září, kdy byl Maty na začátku devítky.
Vyšetření bylo bezplatné a trvalo asi čtyři hodiny. Celou
dobu se

paní psycholožka věnovala synovi, nebo pod

jejím dohledem psal testy. Potom vše vyhodnotila a
pozvala jeho i nás rodiče. Dívala jsem se nyní znovu do
závěrečné zprávy. Byly provedeny zkoušky - orientační
vyšetření

intelektových

schopností,

test

kariérových

kotev, dotazník stylů učení, zájmový dotazník, typologie
MBTI.
Přišlo mně vtipné, když na mě paní psycholožka už
ode dveří volala : "Tak gympl fakt ne!" Matyášovi vyšly
jednoznačně

nejlépe

uměleckořemeslné

obory,

popřípadě pomáhající profese.
Nás to fakt překvapilo. Maty sice chodil mnoho let do
výtvarky v rámci hudební školy a doma si lepil papírové
modely,
uvažovat.

ale

nás

to

nějak

nenapadlo

tímto

směrem

Hledali jsme, co je v našem okolí za možnosti, protože
internát

syn

Střední

školu

nástrojů.

nechtěl.

Objevili

jsme

v

uměleckoprůmyslovou

Matyáše

nadchnul

obor

Hradci
a

Králové

hudebních

umělecký

řezbář.

Začátkem ledna probíhaly talentovky. Času bylo málo.
Bylo

ale

krásné

sledovat

syna,

s

jakým

zápalem

se

připravoval a denně kreslil. Najednou dostal směr a věděl,
co chce. Konzultoval pak výkresy s jeho učitelkou z výtvarky. Část zkoušky byl i výrobek ze dřeva. Pro Matyho to
bylo úplně nové, neznal ani, co je to ponk. Na kuchyňském stole jsme měly svěrák a takto se připravoval.
Talentovky udělal. Pak ho čekal krásný volný půlrok,
protože už nemusel psát přijímačky z matiky a češtiny.
V září nastoupil. Má tedy za sebou necelý školní rok.
Na škole je velice spokojený a my samozřejmě s ním.
Nebýt návštěvy poradny, vůbec nevím, jak by se
naše hledání vyvíjelo dál. Možná bychom nakonec přes
různá tápání také k něčemu podobnému došli, možná
bychom hledali úplně jinde.... Určitě to byla pro nás velká
pomoc

a

mohli

jsme

si

uvědomit

i

mnoho

dalších

informací ohledně synovy povahy a osobnosti.
Takže jestli stojíte před podobnými rozhodnutími a
tápete, tak vřele návštěvu PPP, která podobné služby
zdarma nabízí, doporučuji.
Pavlína

UČIT NEBO NEUČIT?

Na co se můžete těšit příště?
V duchu našeho posledního
příspěvku budeme
pokračovat :)
Určitě si přečtete například
něco na téma Jak na domácí
školu v rámci střední školy!
Krásné Velikonoce přeje
za časopis Domošokolák
a za web Učit nebo neučit

Stáňa

stana@ucitneboneucit.cz

Emailová adresa, kam mi můžete psát svoje příběhy,
zkušenosti nebo témata, která vás zajímají:
stana@ucitneboneucit.cz
Do předmětu napište ČASOPIS.

Domoškolák

on-line časopis pro rodiny
s dětmi v individuálním
vzdělávání
www.ucitneboneucit.cz
Grafická úprava časopisu:
Julie Rawding
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