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ČASOPIS PRO RODINY S DĚTMI V INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Je pozdě
hledat školu
na DV?
Můžu vzdělávat
doma i na SŠ?
Aplikace
Mathgoras

Jak učit
dějepis na
2. stupni?

05-06/2022

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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Je pozdě
hledat nyní
školu
k domácímu
vzdělávání?
Stanislava Kratochvílová

Jak probíhá návštěva
školského poradenského
zařízení kvůli domácí
škole?
Autorka článku: Stáňa Kratochvílová
Tento článek je taková první pomoc pro ty, kteří nyní
ještě nemají vyjasněnou situaci, ať už s domácí školou
nebo s konkrétním místem v určité škole.
V FB skupinách domácích školáků se to hemží sháňkou
po školách vstřícných ke vzdělávání v rámci individuálního (domácího) vzdělávání. Duben a zápisy do základních
škol nám prosvištěly kolem a co teď dál?
Co když mě do té vysněné školy nevzali, protože nebylo
místo?
Co když jsem zatím pro své dítko vhodnou školu
nenašla?

Pojďme si říct hlavní body, kterých je dobré se držet.

1. Zápis do povinné školní docházky?
2. Návštěva poradenského zařízení, už je
za 5 minut dvanáct!
3. Je po zápise a já nemám školu vhodnou
k realizaci domácího vzdělávání

1. Zápis do povinné školní docházky?
Zápisy do poviné školní docházky se konají v měsíci
dubnu, tedy v tomto kalendářním roce už je po nich.
Proč o nich ale píši? Protože ač se vám to zdá
neuvěřitelné, občas se najde někdo, kdo tuto informaci
jednoduše mine.
Skutečně jsem se ve své praxi setkala s rodiči, kteří nejen
že nebyli s dítkem u zápisu, ale vůbec netušili, že se jich
nějaký týká a společně jsme to zjistili až v listopadu, kdy
dítě “chodilo” do první třídy. No, vlastně nechodilo…
navštěvovalo komunitní skupinku a rodiče žili v mylném
domnění, že jsou v nějaké instituci.
Co z toho vyplývá?
Pokud vaše dítě dosáhne ve školním roce 2021/2022 věku
šesti let, jste povinni se v dubnu dostavit k zápisu
do povinné školní docházky.
Zápis je pro vás povinný ať už dítě bude navštěvovat školu
denně nebo se rozhodnete učit své dítě doma.
Pokud jste dubnový zápisový měsíc minuli, svět se
nezboří, ale rychle to napravte, než vám zaťuká na okno
nějaký úřad zastávající péči o dítě. Nejjednodušší je
domluvit se obratem ve spádové škole.
Ne, komunitní skupina opravdu není “škola”. Je to
neoficiální instituce, je to dohoda mezi rodiči, která
na legislativní úrovni nemá se vzděláváním žádnou
spojitost. (Více zde v článku Komunitní skupina nebo
škola - co to přesně je, na webu Učit nebo neučit)

2. Návštěva poradenského zařízení, už je
za 5 minut dvanáct!
Pokud vaše dítě bude chodit do školy denně, máte
zápisem do povinné školní docházky splněno. Pokud ale
uvažujete o domácím vzdělávání, váš další nezbytný krok
je návštěva poradenského zařízení.
Vyjádření poradenského zařízení je totiž povinnou
přílohou vaší žádosti o individuální (domácí) vzdělávání.
Mnoho rodičů, kteří uvažují o DV, se objednávají již v průběhu celého předchozího školního roku, než domácí
výuku chtějí zahájit. Je to proto, že termíny objednání
mohou být i 3 měsíce. Pokud k tomu připočteme ještě
volno v období prázdnin, nemusíme vše stihnout do začátku školního roku.
Co z toho vyplývá?
Pokud jste rozhodnuti vzdělávat dítě doma, máte
nejvyšší čas zavolat do některého poradenského
zařízení a získat termín pro návštěvu spojenou s
vydáním vyjádření k individuálnímu vzdělávání. (Více o
návštěve poradenského zařízení píši v tomto čísle
časopisu Domoškolák, 03|04)

Pokud ještě nejste rozhodnutí, zda chcete od září 2022
vzdělávat své dítě doma, platí pro vás bod výše.
Objednejte se a získejte vyjádření, protože pokud se
později rozhodnete ze dne na den, toto vás bude
nepříjemně zdržovat. Tedy lépe je mít vyjádření
“v šuplíku”, abyste ho měli k dispozic ve chvíli, kdy vaše
rozhodnutí dozraje.

3. Je po zápise a já nemám školu vhodnou
k realizaci domácího vzdělávání
Když byly moje děti malé a my jsme potřebovali místa na
školách podporujích domácí vzdělávání, těch vstřícných
škol bylo po republice asi 6. Byla to doba, kdy dokonce
i některé instituce, jako poradenská zařízení, netušily,
že něco jako “domácí škola” je v našem státě legální :)
Možná se to zdá až neuvěřitelné, ale je to tak a to je doba
jen cca 10 let zpět. A přesto se každý rok ta místa našla.
Vždycky. Někde se místo uvolnilo nebo se najednou
objevila na konci srpna škola, která se rozhodla domácí
vzdělávání podpořit.
Co z toho vyplývá?
V první řadě nepodlehněte iluzi, že je na něco “pozdě”.
Není.
V tuto chvíli nejjednodušší způsob, jak se síťovat, jsou
veliké FB skupiny, kde si lidé sdělují aktuální volná
místa, nové školy, které se rozhodli nabídnout podporu
dětem v domácí škole.
Pokud jste typ, který potřebuje mít alespoň něco jisté a
pomůže vám to v získání osobního klidu, klidně se
zapište na domácí vzdělávání do školy, která není
úplně podle vašich představ, protože změna je možná
kdykoliv. Pokud ještě do září najdete školu svých snů,
jednoduše kdykoliv přestoupíte.
Ať vás vzdělávání s vašimi dětmi baví a užíváte si společné
chvíle do syta!
Stáňa Kratochvílová

osobní setkání
online konzultace
CO VÁM MOHU ZE SVÉ PRAXE PŘEDAT?
Osobní zkušenost se vzděláváním
svých 4 dětí
pegagogickou zkušenost se
stovkami rodin, které provázím
domácím vzděláváním

Díky vám a vám
podobným konečně
vím, že vše má řešení,
že všude vedou cesty,
že existují i lidé, kteří
díky svým zkušenostem a empatii rozumí
víc, než rádoby odborníci v PPP a SPC, kde
neposuzují individuálně podle povahy,
potřeb, zájmu dítěte,
ale soudí podle tabulek, což je za mě
hooodně špatně.

OBJEDNAT KONZULTACI

Jak na
dějepisná
témata na
druhém
stupni?
MgA. Markéta Rumpíková

Jak na dějepisná témata
na druhém stupni?
Autorka článku:
MgA. Markéta Rumpíková
Markéta učí svoje 3 děti doma od školky až po
střední, kromě dalších mnoha tvůrčích činností
je i lektorkou workshopů Paměti národa

Také jste rádi poslouchali vyprávění svých prarodičů
o jejich dětství či zajímavých událostech z jejich života?
O tom, jak chodili do školy? Co je bavilo? Co měli rádi?
Jak se lišil svět tehdy a nyní?
Vzpomínky neodráží vždy přesně danou realitu, často se
pojí s určitým citovým doprovodem, přesto nám poskytují
jistý obraz o naší historii, ukazují nám věci, o kterých
bychom se jen stěží dozvěděli v encyklopediích či učebnicích dějepisu a vtahují nás do historických událostí
mnohem hlouběji.
Dějepis, jak jej známe ze školy – nezáživné učení letopočtů
a jmen bez souvislostí, si asi pamatujeme všichni a ti, pro
které nebyla historie koníčkem, si vybaví jen nudné a
nekonečné hodiny.
A přitom jsme tak rádi poslouchali babičku, která
vyprávěla napínavý příběh, kdy se schovávala na půdě
svého domu před sovětskými vojáky, kteří se sháněli po
nějakých těch „děvočkách“ a dědečka, který se slzami v
očích vzpomínal na pochod studentů na podporu Edvarda
Beneše, kterého se sám zúčastnil. Tyto informace nám
zůstávají vryté v paměti, hlouběji než informace přečtené
v učebnici.

A právě tuto možnost nabízí projekt Paměť národa, který
takové vzpomínky pamětníku na událostí 20. století
nahrává a uchovává. Nalézt je můžete v databázi na:
www.pametnaroda.cz/cs/archive
Je zde nahráno přes 14 tisíc pamětníků.
Vybrat si z nich můžete osudy známých i neznámých lidí
nebo osudy týkající se různých historických období a zajímavých událostí.
Také vy sami se s vašimi děti můžete stát dokumentaristy
a zmapovat svoji vlastní rodinnou historii a dostat se tak
až na vlny Českého rozhlasu:
https://www.dokumentarista.online
Některé z těchto příběhů jsou také zpracovány v
multimediálních muzeích - institutech Paměti národa,
které můžete navštívit v Pardubicích, Olomouci nebo
Brně.
A pro školy (ale třeba i pro komunitní skupiny) pak lze
objednat i workshop, který některý z těchto příběhů
zpracovává
pomocí
metod
dramatické
výchovy
https://skoly.pametnaroda.cz/.
Díky tomu se děti například stanou obyvateli vesničky
v době kolektivizace, bojují o své statky a řeší vstup do JZD
nebo se rozhodují v rolích jedné rodiny, zda se zapojí
do odboje a distribuování tajných zpráv nebo se přemění
ve skautský oddíl, jehož letní tábor je rozehnán gestapem.
Díky metodám hry v roli a autentickým vzpomínkám
skutečných lidí najednou zatuchlá a nezáživná historie
ožívá a stává se zábavnou a zajímavou.

Dějepis nemusí být nuda, pokud
mu dáte šťávu a nebudete se
bát experimentovat, můžete
s ním zažít pocity dobrodružství a radosti.
Metody dramatické výchovy:
K tomu, aby dějepis nebyl nuda, mohou pomoci i metody
dramatické výchovy, které zvládnete i v menším počtu
u vás doma:
1. Horká židle
Tuto metodu lze využít tehdy, pokud se chcete více vžít do
nějaké postavy či se o ní dozvědět více informací. Zvolte si
libovolnou historickou postavu a posaďte se na židli.
Nechte děti, ať se ptají na vše, co je o dané postavě zajímá,
vy odpovídejte v 1. osobě jako byste byli daná postava.
Tuto metodu můžete využít také jako pátrání po pocitech
či postojích postavy.

Např. na horké židli sedí Jan Hus.
Ostatní se ptají, jak moc bylo
náročné stát si za svým názorem,
měl jsi někdy strach…
V tomto případě nezjišťujeme
fakta, ale zjišťujeme, jak se daný
člověk mohl cítit, proč některé
věci udělal nebo ne apod.

2. Živé obrazy
Jakýkoli příběh či událost můžete vyjádřit pomocí živého
obrazu – sochy, které vyjadřují, co lidé dělají, cítí, prožívají.
Např.:
Nechte děti, aby pomocí několika živých obrazů
vyjádřily události, které započaly druhou světovou
válku.
Pomocí živého obrazu vyjádřete, jak se cítili lidé, když
se dozvěděli, že je konec války.
Některé postavy v živém obraze můžete také nechat
promluvit – koho se dotknete rukou, ten řekne, co by jeho
postava mohla v této situaci říct.

3. Vnitřní hlasy
Vnitřní hlasy jsou hlasy, které nám běží v naší hlavě, a bylo
by jistě zajímavé mít schopnost je u druhých slyšet. Tato
metoda nám to umožní.
Nechte děti, ať vytvoří opět živý obraz nějaké situace
a poté, ať ten koho se dotknete, řekne nahlas, co si jeho
postava v dané situaci myslí.
Např.:
Živý obraz lidí, kteří oslavují v roce 1981 na náměstí
první máj.
Josef Stalin, Winston Churchill, Harry Truman při podpisu Postupimské dohody.

4. Postojová osa
Určete si jakýkoli předmět, který bude vyjadřovat danou
postavu.
Položte jej do prostou a pomocí vzdálenosti, ale i postoje k
němu vyjádřete svůj vztah. (Můžete sami za sebe nebo za
nějakou jinou postavu.)
Např.
Klobouk, který bude vyjadřovat Edvarda Beneše.
Zaujměte k němu postoj, který bude vyjadřovat váš
vztah k němu poté, co 25. února 1948 přijal demisi
ministrů.
5. Pantomima, hra v roli
Jakoukoli historickou událost můžete ztvárnit pomocí
pantomimy, nebo herecké etudy, vstoupit do rolí a rozehrát situaci tak, jak asi mohla probíhat a co mohli dané
historické postavy dělat či říkat.
Divadelní zpracování historické události pak může být
zajímavým vyústěním probíraného učiva a mohou se stát
součástí rodinných událostí či sousedských návštěv.

Střípek z
portfoliového
přezkoušení
Stanislava Kratochvílová

Střípek z portfoliového
přezkoušení
Autorka článku:
Stáňa Kratochvílová
Mnozí rodiče při vstupu do domácího vzdělávání tuší, že
“portfoliové zkoušení” bude pro děti logičtějším vyústěním
pololetního snažení, než klasické metody přezkušování.
Stává se ale, že následně nemají představu nebo kreativitu, čím takové “portfolio” zaplnit.
Ještě pár let zpět nebyl problém zvát rodiny na zkušenou
do škol, kde právě takové portfoliové hodnocení probíhalo,
aby si mohly “nakoukat” rozmatité podoby jednotlivých
portfolií domoškoláků. Co rodina, to osobní a unikátní
příklad, kterým se můžete inspirovat.
Nyní jsme dva roky takovou možnost bohužel neměli.
I proto jsem ve své domoškolácké skupině během zimy
povzbudila ty zkušenější rodiny, aby svoje zkušenosti
sdíleli a to včetně fotografií jejich portfolia.
FB skupina Učit nebo neučit | Domácí škola a jiné
alternativy | Učební materiály ZDE
Proto se s vámi chci v návaznosti na Markétin článěk
o možnostech výuky dějepisu podělit o část portfolia
jedné mladé déváťačky, která mi svoji dějepisnou část
portfolia odprezentovala netradičně a rozhodně jsme
neměli k dispozici učebnici ani pracovní sešit :)

Tato slečna měla v deváté třídě za úkol nastudovat tzv.
novodobé dějiny, tedy události 20. století. Místo vyplňování
a memorování letopočtů využila jedinečnou příležitost,
kterou děti v domácí škole mají. Vlastně příležitostí hned
několik….
V první řadě využila možnost naučit se témata daná
školním vzdělávacím plánem svým vlastním způsobem.
Dále využila možnosti věnovat se tématům v čase, který
si sama zvolila. A další příležitostí bylo moje oblíbené téma
a tím je “bezbariérový přístup k prarodičům v rámci
domácí školy”.
Já vím, že zrovna toto téma může být pro mnohé rodiče
bolavé. Ne každý prarodič je nadšený z toho, že se s dětmi
učíte mimo školní budovu. Ale to je zase na jiný článek,
který už mám také v přípravě :) Pokud se spolupráce
s prarodiči totiž alespoň trochu vydaří, tyto dvě generace
si užijí to, k čemu nemá běžná rodina s dětmi ve škole
zdaleka tolik časových možností.
Tato zvídavá slečna se rozhodla obejít všechny žijící
zástupce z řad její rodiny s diktafonem a poznámkovým
blokem a využila toho, že to, co ona se učí jako “dějiny”, je
pro ně součást jejich vlastního života.
Všechny sebrané materiály následně zpracovala do svých
poznámek. Zastavovali jsme se nad tím nejzajímavějším,
nad osobními výpověďmi babiček, dědečků a jiných
příbuzných. Každý měl svůj pohled, svoji zkušenost.
Doplňovali jsme vše ukázkami z rozhovorů.
To jsou ty chvíle, kdy mě moje práce baví. Je to tím, že se
školní vzdělávací plán stane, jako zázrakem z nudného
dokumnetu, místem inspirace pro samotné dítě. A jak
většina z domoškoláckých rodičů dobře ví z vlastní
zkušenosti, to jsou chvíle převelice vzácné a z principu
smysluplného učení, si je nelze nijak vynutit :)

Autor článku: Ing. Petr Meca

Dobrodružná 3D mobilní hra
Mathgoras aneb vzdělávání
dětí hravou formou
Autor článku:
Ing. Petr Meca
Ahoj, mé jméno je Petr Meca a jsem tvůrce
výukové dobrodružné 3D mobilní hry zvané
Mathgoras, která má za cíl zdokonalovat
logické myšlení dětí na základní škole, a to tak,
aby si uměly v běžném životě poradit.

Hra má matematický základ, jenž je v ní skrytý. Dítě tedy
prochází pomocí postavičky ostrov zvaný Mathgoras a plní
jednotlivé matematické logické úkoly. Nejsou to ale
obyčejné úkoly, jsou propojeny s běžným životem dítěte
jako například překonávání překážek, pomoc svým rodičům
nebo kamarádům, péči o zvířata, práci s penězi atd.
Jednotlivé úkoly tedy reflektují běžný život dítěte a ono si
díky tomu může situaci ve svém životě vybavit a lépe ji
zvládnout.

Kompletní hra se skládá ze 3 úrovní (150 kol), kde náročnost
každé z nich reprezentuje náročnost učiva v dané třídě.
1. úroveň reprezentuje 1. třídu základní školy, 2. úroveň druhou
atd. Hru si můžete už nyní vyzkoušet na Androidu nebo iOS,
kde 1. úroveň je kompletně zdarma. Momentálně pracujeme
na dalších úrovních pro čtvrtou a pátou třídu, což by mělo být
hotové na podzim tohoto roku 2022.
Pokud byste chtěli dopřát svým dětem další nástroj k tomu,
aby se u nich hravou formou rozvinula logika a aby se zlepšily
v matematice vyhledejte si v Google Play nebo AppStore
aplikaci
Mathgoras,
případně
přejděte
na
stránku
www.mathgoras.cz, kde jsou odkazy na danou hru.
S úctou
Ing. Petr Meca

VÝTVARKA
DOMA

Dokresli si mandalu
Jako v každém vydání časopisu Domoškolák mám i zde inspiraci
k tvoření s dětmi. Tentokrát jsem oslovila Soňu.
Soňa vytváří nádherné materiály pro další tvoření, pořádá kurzy a je
to studnice nevyčerpatelné kreativity :)
Více o Soně si přečtěte zde:

Autorka článku:
Sonyska Soňa Špačková
Jsem mámou dvou dětí.
Sedmileté Libušky v 1. třídě
a čtyřletého Viktora na domácím
vzdělávání.
Díky dětem jsem začala
přemýšlet jinak.
Proto vznikl i projekt Hnízda Špačků. Ten má být
projektem vzdělávání, ekologie, radosti a komunity.
Ale ani Řím nepostavili přes noc a tak postupuji
pomaličku. Kreslím zvířátka, omalovánky, sem tam
nějaké pracovní listy... Ale hlavně se zaměřuji na učení
relaxačního kreslení, stánkový prodej a dílničky jak na
stánku, tak v MC Montessori Vlašim.
Na FB stránkách i na webu najdete mnohem víc o tom,
co dělám.

Vytisknout mandalu

Co
bylinky
vyprávějí
Ivet Bylinka

Co bylinky vyprávějí
Autorka článku: Ivet Bylinka
Ivet učí svoje děti doma. Bylinky jsou její
přítelkyně. Kontakt na Ivet je zde:
ivetbylinka@gmail.com

‘‘Říkali mi kostihoj,
a taky celíkový kořen, hojitel ran, chropáč, černý
kořen, kostibal. Dali mi i mnoho jiných názvů.
A každý ten název jim připomínal to, co umím
a s čím mohu pomoci. A těší mne pomáhat, mám
rád, když mne s radostí najdou, obdivují moje listy,
květy a pokud potřebují, rád jim poskytnu můj
kořen.
A pokud mi předem sdělí, co potřebují, ještě víc
kořen k úkolu připravím. Patřím do velké rodiny
rostlin, keřů, stromů… a každý z nás má svoji
představu o dobru. A tu vám můžeme předat.‘‘
Tak takhle se představil kostival. Jak říkal
Paracelsus: ‘‘všechny kopce, pohoří, všechny louky
a lesy jsou přirozené lékárny‘‘. Naši předci to věděli.
Znalosti a zkušenosti o rostlinách si předávali
hlavně ústně. A proto vkládali do názvů rostlin
informace o tom, s čím může rostlina pomoci i v
čem může být nebezpečná.

Tak například kostival. Používá se všude, kde je
problém s kostmi, celí rány (proto celík, hojitel ran),
hojí chronické záněty kloubů, ale také kašel (proto
chropáč, černý kořen). Dříve uměli z nastrouhaného kořene kostivalu připravit hmotu, kterou
použili jako ‘‘sádru’‘. Sádra, která navíc hojila kosti.
Kostival je rostlina, která i v současném názvu má
zachycenu informaci o tom, k čemu je užitečná.

Výstižná pojmenování měli naši předci například
pro jitrocel. Říkali mu celníček, hojílek, ranocel,
bebí tráva (protože celí a hojí rány), Také se mu
říkalo král cest, protože rostl podél cest a lidé si
jeho listy vkládali do bot proti bolestem nohou.
Zkuste, pokud vás budou tlačit při výletu boty,
nebo se vám udělá puchýř, vyložit si boty listy
jitrocelu a určitě se vám půjde lépe.
Bršlici kozí noze, bršlici obecné, zase naši předci
říkali - podágrová bylinka, protože jim pomáhala a
stále pomáhá při podagře, dně (chronickému
onemocnění kloubů).

V lidových názvech se tedy objevovalo hlavně to,
k čemu je bylina dobrá, ale i jiné informace.
Chrpě polní se říkalo modrák, ale také tupísrp
a tupíkos, protože se díky chrpám tupily kosy a srpy
při kosení obilí.
Krásné staré názvy najdeme u řepíku, který patří
k velmi všestranné léčivce. Říkalo se mu bylina
královská, celého světa zdraví, jaterní bylina,
hřebíček zahradnický, král všech bylin a podobně.
Tak naši předkové nepotřebovali zkumavky a chemické rozbory. Předávali si zkušenosti a měli
dostatek pozorovacího talentu a představivosti.
Komunikovali s přírodou na různých úrovních.
Tak například vypozorovali, že i tvar, barva a další
vlastnosti bylin, stromů a plodů naznačují mnohé.
Například vlašský ořech nápadně připomíná lidský
mozek uzavřený v lebce. A opravdu obsahuje látky,
které jsou nervovému systému a mozku užitečné.
Oddenek puškvorce připomíná lidské střevo. Navíc
rostlina vyrůstá z bahna, které připomíná ‘‘vnitřní
zahnívání‘‘, a opravdu se puškvorec používá při
střevních problémech.
Plátek mrkve připomíná lidské oko a mrkev zraku
prospívá.
Plody borůvky jsou ještě účinnější pro oko a opravdu vypadají jako oční bulva.
Rajské jablíčko má červenou barvu a čtyři komory
(nyní ne vždy) jako naše srdce. Vědecké výzkumy
opravdu dokazují, že rajčata jsou vynikající
potravou pro naše srdce a krev.
Plody fazolí vypadají jako naše ledviny a také na ně
blahodárně působí.

Celer a rebarbora zase připomínají naše kosti. A
opravdu obsahují unikátní látky, které zdravý růst
kostí podporují.

Sladké brambory (batáty) a topinambury často
tvarem připomínají slinivku břišní a skutečně
dokážou vyrovnat glykemický index při cukrovce.
Olivy například podporují funkci vaječníků a jsou
jim podobné. Nebo hruška, baklažán i avokádo
připomínají dělohu a také jí pomáhají.
Zajímavé je, že prý trvá devět měsíců, než z květu
avokáda naroste zralý plod.

Tak ještě nějaký příklad z bylinek.
Ostropestřec mariánský je bodlák, jedna z nejlepších bylin pro naše játra.
Listy tohoto bodláku mají na sobě kresbu, která
velmi připomíná strukturu jater.

Pokud budeme pozorní, rostliny nám o sobě
řeknou mnohé. Tím, kde rostou, jak rychle rostou,
kdy a jak kvetou, zda mají rádi slunné nebo stinné
místo, jak vypadají, jak voní, chutnají a podobně.
A mnohé nám stačí převzít od našich předků
a ověřit si to.
A nezapomeňme, každá bylina má svojí vlastní
představu o dobru a tu je ochotná nám předat.
Ivet Bylinka

DVA TIPY NA
KNIHU O
BYLINKÁCH
Stanislava Kratochvílová

Co tu kvete?
Dietmar Aichele

do obchodu
Kniha, která vám pomůže úplně jednoduchým
způsobem určit, co vám kvete na zahradě, co
potkáte cestou do lesa, na louce nebo v horách.
Proč je tak výjimečná a proč jsme ji doma leta
s našimi domoškolními dětmi použvali?
Protože určování není podle složitých botanických
ukazatelů ale úplně jednoduše, podle barvy,
lokality a pak tvaru květiny. Doteď nechápu, jak je
možné, že to jde opravdu tak jednoduše!
Naše kniha má jiný přebal než ty, které se nyní
prodávají, protože vyšla znovu. A nutno dodat, že
tato edice má spoustu dalších titulů, jako mechy,
houby, stromy, savci a tak dál :)

Byliny malé čarodějky
Polonca Kovač
34 bylinek a jejich účinky děti mohou objevovat
přirozeně v kouzelném příběhu malé čarodějky
Lenky, která bydlí u myší rodinky :)

do obchodu

Jak na iV na sŠ

ROZCESTNÍK
DOMÁCÍ
ŠKOLY
Jak postupovat, pokud
uvažujete o tom, že budete své
děti vzdělávat doma

Rozcestník domácí školy
- Jak na IV na střední škole?
Autorka rozcestníku: Stáňa Kratochvílová
Domácí škola
dohromady?

a

střední

škola,

jde

to

vůbec

V krátkosti, učit se doma na střední škole lze!
A nyní je to možná více než žhavé téma, protože
máme po přijímacích zkouškách na střední školy
a ne každému bylo dáno uspět. Stejně tak ne každý
touží po tom do školy denně docházet.
Zde tedy stručně pár bodů k tématu “domácí školy”
v rámci středoškolského studia a k tomu jsem ještě
nachystala s pomocí Julie a Kristýny graficky
zpracovaný rozcestník :)

Základní body jak na DV v rámci SŠ:
domácí vzdělávání je pouze jiná forma plnění
povinné školní docházky a ta končí 9. rokem
stráveným
povinnou
školní
docházkou.
Zpravidla tedy dítě na střední škole již povinnou
školní docházku neplní.
na střední škole není “domácí vzdělávání”
protože zde není povinná školní docházka
protože docházka není na střední povinná školní
docházka, co si domluvíte s ředitelem školy, to
máte

možná řešení tedy:
tak zvaný Individuální
vybrané střední škole

vzdělávací

plán

na

studium střední školy, která nabízí on-line
výuku, v ČR jich není mnoho, ale klubou se
postupně na svět :)
studium
studia

SŠ,

které

nabízejí

dálkovou

formu

studium online střední školy kdekoliv v zahraničí, kde je nabídka mnohem širší
než v ČR a
následně vzdělání nostrifikovat pro ČR
Kdo chce, hledá důvody, kdo chce, hledá
způsoby
Ať se vám daří s dětmi doma
i na středních školách!

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ na SŠ
Na SŠ není povinná školní docházka, není tedy uzákoněno IV, vše závisí
na dohodě s ředitelem dané SŠ. Pokud máte problémy s docházkou
vašeho dítěte, doporučuji si domluvit schůzku.

NE

ANO

domluva s ředitelem nebyla
možná, jaké mám možnosti?

ředitel navrhl příznivé řešení

Přestup na jinou SŠ,
která vám vyjde vstříc

Interní osobní
domluva

Přestup na SŠ s dálkovou
možností studia, seznam
najdete na netu, je jich
téměř 300 v republice

Vyřízení individuálního výukového plánu
na základě problémů vašeho dítěte,
nejčastěji zdravotních, na základě talentu
nebo naopak specifických vzdělávacích
problémů a na základě nich úleva z denní
docházky. Nutné zpravidla konzultovat s
dalšími institucemi jako je PPP nebo
lékař. Nicméně postup a potřebné
dokumenty nutné konzultovat s
ředitelem SŠ, protože on o IVP rozhoduje.

Online výuka v
zahraničí, lze vyhledat
na netu různé druhy
SŠ

WWW.UCITNEBONEUCIT.CZ ve spolupráci s Máma která podniká

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!

INZERCE

Letní akce pro mládež !!!

PARALELNÍ SVĚTY
tábor - netábor

6. - 14. srpna
Jindřichovice pod Smrkem
Pro koho?
Domškoláky a mládež ze svobodných
a komunitních škol - (13) 14 - 17 let

Cíl?
Dát starším dětem příležitost:
setkat se s jinými domškoláky,
potkat jiné světy,
poznat více svůj vlastní svět,
zakusit výzvy a dobrodružství.
zažít pestrý, intenzivní, zážitkový program
rozmanitých chutí a barev
Pro ty, kdo se chtějí potkat s druhými, užít zábavu
i nahlédnout do sebe.
Zažít něco, co člověk sám nemůže, protože je k tomu
potřeba více lidí.
Anebo proto, že jsou věci, které by vás ani nenapadly
vyzkoušet 🙂
Kontakt: zdenka.doubravka@gmail.com, 608 522 279

VOLNÁ MÍSTA
v komunitní skupině
pro 3. - 7. ročník

INZERCE

Volná místa v komunitní skupině
pro 3. - 7. ročník
Dobrý den,
jsme komunitní škola Tři Údolí v pražských
Čimicích (8 minut od metra Kobylisy), malotřídka,
aktuálně s dětmi od první do sedmé třídy. Děti k
nám chodí 3x nebo 4x týdně a zbytek času se učí
doma.
Zapsáni jsou v různých školách po republice,
nejsme totiž školou rejtříkovou.
Aktuálně bychom partu dětí rádi posílili o děti
starší, od třetí třídy výše, s docházkou na tři dny v
týdnu.
Pro více informací kontaktujte prosím koordinátora
školy Jana Koláře
na tel. 605426333 nebo na e-mailu skola@3udoli.cz.
Webové stránky školy
http://www.3udoli.cz/komunitni_skola/.

Děkuji
Honza Kolář

TIP NA
RODINNÝ
VÝLET
Růžena Jeleneková

prohlédněte si Prahu z
výšky!
Autorka článku:
Růžena Jeleneková,
posledních 11 let denně procházím
Prahou společně se svými 3 dětmi
a objevujeme její kouzlo. Nejsem
(zatím) certifikovaný průvodce Prahou.
Jsem především máma, pro kterou je
důležité, aby její děti znaly místo, kde
se narodily a vyrůstají.

Posledních

11

let

denně

procházím

Prahou

společně se svými 3 dětmi a objevujeme její
kouzlo. Nejsem (zatím) certifikovaný průvodce
Prahou. Jsem především máma, pro kterou je
důležité, aby její děti znaly místo, kde se narodily
a vyrůstají.
V

projektu

Pražské

zkratky

se

snažím

najít

všechny odpovědi na otázku "Kam v Praze s
dětmi?".

Mým

cílem

je

zjednodušit

plánování

rodinného výletu do Prahy a ukázat, že Praha je
cenově

dostupná

přesvědčená,

že

pro

zajímavý

každého.
program

Jsem
v

Praze

nemusí ohrozit rovnováhu rodinného rozpočtu
a přesto může nadchnout celou rodinu.

Jižní věže katedrály sv. Víta:

Děti i dospělé nadchne okouzlující výhled na
Prahu z ochozu Jižní věže katedrály sv. Víta.
Stačí vyjít 285 schodů. Navíc cestou na ochoz si
můžete

prohlédnout

republice.

Váží

největší

odhadem

asi

zvon
15

tun.

v

České

Jmenuje

Zikmund a pochází z roku 1549. Je dílem kovolijce
Tomáše Jaroše z Brna, jehož Zpívající fontánu
můžete obdivovat nedaleko odsud v Královské
zahradě.
Cena rodinné vstupenky (2+5) je 300 Kč.

Vyhlídka U Panny Marie z Exilu
Nádherný výhled na Prahu i místo pro památeční
foto

ukrývá

Najdete

ji

vyhlídka
pod

U

Panny

Strahovskou

Marie

z

zahradou.

Exilu.
Záleží

odkud půjdete, ale vždy se musíte dostat pod
Strahovskou zahradu, kde objevíte lesní pěšinu,
která se stáčí směrem vzhůru ke Strahovskému
klášteru.

Kam pokračovat?
Sestupte ulicí Vlašská, která se při pohledu z vyhlídky

rozprostírá

nemocnici

přímo

Milosrdných

před
sester

vámi.

Naproti

svatého

Karla

Boromejského najdete zapomenuté dětské hřiště.
Je zde i strom, který nadchne i nejmenší lezce.
Přes Jánský vršek se pak můžete napojit na ulici
Nerudova.

Novomlýnská vodárenská věž
Často opomíjená Novomlýnská vodárenská věž nabízí
nejen zajímavý výhled na Prahu.
Cestou do nejvyššího patra si můžete prohlédnout
výstavu Praha hoří! Pomocí multimediálních prvků
vás výstava seznámí s úlohou vodárenských věží,
tematikou
Výstava

ohně

zaujme

nebo
dospělé

příběhy
i

nebojte se vzít i předškoláka.

děti

pražských
ve

školním

hasičů.
věku,

Rodinná vstupenka (2 + 4) stojí 520 Kč. Platí zde
akce Ranní sleva: 50 % ze vstupného každý den vždy
první hodinu po otevření,
tj. v době od 10.00 do 11.00 hod. (pondělí až neděle).
Během víkendů je ke vstupence zdarma
i komentovaná prohlídka.

Pokud si stále lámete hlavu, kam vyrazit v Praze
s dětmi, na mém webu najdete ověřené tipy, které
vám doručím každý první den v měsíc do vaší
emailové schránky, stačí se přihlásit k jejich odběru.
Na webu najdete ale i mnoho dalších inspirativních
materiálů, hry, knihy, omalovánky a do plánování
výletu zapojíte tak děti v každém věku!
Růžena, Pražské zkratky

DOMOŠKOLÁCKÉ AKCE
Zde bychom rádi sdíleli domoškolácké akce, které
chystáte, možnost setkávání a propojování.
Další číslo připravujeme na konec července 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.

PRÁZDNINOVÝ
SEŠIT
PŘEDŠKOLÁKA
Stanislava Kratochvílová

Prázdninový sešit
předškoláka
Sešit naplněný až po okraj aktivitami pro vaše předškolní
dítě, které ho budou bavit a vy si ověříte, že je na školní
docházku skutečně připravené :)
62 zábavných aktivit a stránek na každý prázdninový den
ihned k tiskuv PDF
bludiště, hry, domalovánky, omalovánky
vše navrženo dle potřebných dovedností předškoláků
zraková pozornost, sluchová pozornost, orientace v prostoru, grafomotorika... ale s tím vás nebudu nudit :) pro
vašeho předškoláka to bude hlavně zábavný sešit plný
úkolů, které ho budou bavit!

Poznámka pro domácí školáky:

e-sešit je možné také využít jako materiál,
který přinesete do školky k Ověření.

KOUPIT

UČIT NEBO NEUČIT?

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