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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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Jak přesně na to? 
Který krok má být ten první? 
Co je vlastně nejdůležitější, na co nezapomenout?
Co budeme dělat ráno 1. září?
Mám nachystané vše, co budeme potřebovat?
Bylo to všechno dobré rozhodnutí…?

Někteří z vás mají za sebou rozhodovací proces a máte
dítko zapsané do individuálního tedy domácího vzdělá-
vání. A pokud je pro vás tento školní rok tím prvním, jste
lehce napjatí, máte šimrání v břiše a říkáte si: 

Přesto, že domácí vzdělávání už není takové tabu, jako
bylo ještě před pár lety, vstoupit do něj chce kus odvahy 
a překročení komfortní zóny. Kromě mnoha dalších
důvodů, které vás k tomuto rozhodnutí vedly, častým
důvodem bývá i opuštění stávajícího systému a získání
svobody ve vzdělávání vlastního dítěte. Ušít mu vzdělání
na míru, zajistit maximální rozvoj potenciálu dítěte a to 
ve svobodném prostředí, kde může být spolutvůrcem
svého vzdělávacího procesu. Jaká je ale realita po tom, co
tento důležitý krok uděláte a do procesu domácího
vzdělávání vstoupíte?

Jaké jsou ideály před vstupem do
domácího vzdělávání?



Přesto, že výše napsané mety jsou pro nás klíčové při roz-
hodování, často je po vstupu do vysněného prostoru
svobody rychle opouštíme a hledáme nějaké zaručené 
a systémové návody “jak přesně na to”. 
 
Převládá pocit, že když 1. září nezačneme drtit pracovní
sešity, jsme vyřízení. Prarodiče nás pozorují bedlivým
okem, zda s dítětem NĚCO už děláme a navíc – děti tráví 
v klasické škole celý den a my jsme hotovi za 25 minut.
Není něco špatně?
 
Není. Pojďme si tedy říct, co je na začátku důležité a co
nám může v začátcích skutečně pomoci?

Co se děje v hlavě rodiče po zapsání
dítěte do domácího vzdělávání?

Co je na začátku domácího vzdělávání
důležité?

1. Pochopit, že nejen to, co probíhá u stolu, 
je učení.

Dítě se vzdělává stále. A dokonce především to, co probíhá
všude jinde, než u stolu, je skutečné vzdělávání. Dítěti je
fuk, jestli je 1. září. Jeho mozek je nastavený na vývoj,
tvoření nových synapsí, hledání svého místa na téhle
planetě a NIC ho v tom nemůže zastavit. Až na stres 
a pocit, že dělá něco špatně. Soustřeďme se tedy
především na vlastní osobní klid ve všech životních
rovinách. 

Jak se říká, v podnětném a pohodovém prostředí je
vzdělávání logickým důsledkem vývoje dítěte. Dítě se
jednoduše chce učit a stačí to příliš nekomplikovat :) 



Určitě je ale jiná situace u dětí, které přirozeně nastoupí
do domácího vzdělávání v prvním ročníku a mezi těmi,
kteří již zažili nějaké závažné stresové situace ve škole. To
je ještě další kapitola a často jsou tyto konkrétní osobní
situace tématem mých konzultací. V takových případech
je potřeba vyvážit potřebu odpočinku od školního
systému, tvorbu nového přístupu k učení a také směr,
kterým se dítě chce vydat po ukončení základního
vzdělávání. Pak je i v takové situaci možné vrátit učení
jeho smysluplnost.

2. Prázdniny neexistují.

Podstatou domácí školy je život sám. Vzdělávání je
kouzelný proces, který jsme nevymysleli my. Je to
přirozený proces. Nemůže mít tedy žádnou “poruchu” ani
“technologickou pauzu”. Jede stále a dokonale přesně tak,
jak je to potřeba a je dobré mu plně důvěřovat.

I odpočinek patří do vzdělávání a stejně tak činnosti, které
se nám dospělým mohou zdát zcela nesmyslné. Nevím
ani, kde jsme my dospělí vzali patent na to vědět, co smysl
dětem dává a co ne. Přemýšlejte o tom 

3. Potřebovali byste návod na vzdělávání?

Osobní svobodě naši generaci neučili. Často nás stojí velké
úsilí vystoupit z řady, kde nám není dobře. Málokdo ale
potom dokáže už jít skutečně samostatně svojí cestou.
 
A tak když vystoupíme se svým dítětem ze státní školy,
hledá většina z nás jiné zaručeně fungující alternativní
školy a systémy.  Čekáme, že “nový” systém  zaplní to
prázdné místo v nás po systému “starém”, kde nám stále
někdo říkal, co můžeme a co nesmíme dělat. 



Často tak vidím ve svém okolí po vstupu do domácího
vzdělávání dva extrémy. Buď se rodiče kloní k přenášení
“školy domů”. Škola doma je model, kde namísto hledání
vlastní jedinečné vzdělávací cesty pro své dítě aplikujeme
výuku tak, jak vypadá ve škole, jen v domácím prostředí.
Což je nejen náročné, ale často v tomto modelu děti
nejsou spokojené a nemají možnost plně rozvinout svůj
potenciál. 
 
Vzpomínám na památnou větu mojí nynější kolegyně
Hanky Tůmové, která nás měla s první dcerou v péči na
domácím vzdělávání. V dubnu po zápisu jsme se loučili a
ona na mě ještě přes chodbu zavolala: “A hlavně ji moc
neučte!”
 
Zní mi to v hlavě dodnes 

Druhým extrémem je paradoxně model svobodného
učení a to ve chvíli, kdy rodiče uvíznou opět v systému
přesvědčení, že něco s dítětem dělat musí nebo naopak
nesmí. I svobodné učení se stává pastí ve chvíli, kdy
nejednáme v souladu sami se sebou a v souladu s našimi
dětmi, ale na základě pouček a rad, které by nám měly být
především inspirací a nikoliv dogmatem. 

Abych tuto část stručně shrnula. Inspirujte se ve
vzdělávacích přístupech, ale buďte hlavně sví :) Zkoušejte,
co vás s dětmi baví, co je s vámi v souladu. Buďte sami na
sebe milí, dejte si čas a dovolte si hledat to pravé :)



Co je tedy skutečně podstatné?
 
Mám velikou víru v to, že každý rodič dokáže být svému
dítěti tím nejlepším průvodcem a moje role je především
zajistit jim bezpečný prostor a dodat odvahu, že to
společně dokáží. Nemá smysl říkat rodičům “jak” se mají
doma s dítětem učit, ale společně objevovat to
nejdůležitější, proč právě jejich dítě na tento svět přišlo,
kde je jeho vášeň a jak může být v životě šťastné. 
Mějte i vy na paměti, že to je největší poklad domácí školy.
Můžete každým dnem objevovat s vaším dítětem to, 
co mu dává smysl života.
 
Domoškolácká komunita byla vždy svépomocnou
skupinou lidí,  kteří   vytvářeli   společná   setkávání   jeden 
pro druhého. Můžete si koupit brožuru, jít na kurz
alternativního výukového směru, zaplatit si kouče a vždy
tam najdete něco, co vám pomůže. Vaším cílem je ale být
tvůrcem svého života, nikoliv konzumentem zaručených
návodů. To nejcennější z oblasti vzdělávání vašeho dítěte
získáte  těmi  nejobyčejnějšími způsoby,  a  to  setkáváním 
s dalšími lidmi. Když pozvete jiné rodiče s domoškolními
dětmi k vám na kávu, když uspořádáte setkání domo-
školáků ve vaší obci v místní sokolovně, když zorganizujete
exkurzi a na FB pozvete další rodiny, ať jedou s vámi. 
Je to opravdu takto jednoduché a zároveň velmi
povzbuzující.

Všem nováčkům přeji, ať vykročí do domácího vzdělávání
pravou nohou!

Stáňa Kratochvílová

 
Individuální konzultace na téma vzdělávání domluvíte na
odkaze ZDE

Soukromá skupina na Facebooku
   Učit nebo neučit | Domácí škola a jiné alternativy 

https://ucitneboneucit.cz/o-mne/
https://bit.ly/3J2fdvr
https://www.facebook.com/groups/ucitneboneucit.skupina


Osobní zkušenost se vzděláváním
svých 4 dětí

pedagogickou zkušenost 
se stovkami rodin, které provázím
domácím vzděláváním

OBJEDNAT KONZULTACI

osobní setkání
online konzultace
CO VÁM MOHU ZE SVÉ PRAXE PŘEDAT?

Díky vám a vám
podobným konečně
vím, že vše má řešení,
že všude vedou cesty,
že existují i lidé, kteří
díky svým zkušenos-
tem a empatii rozumí
víc, než rádoby odbor-
níci v PPP a SPC, kde
neposuzují individuál-
ně podle povahy,
potřeb, zájmu dítěte, 
 ale soudí podle tabu-
lek, což je za mě
hooodně špatně.

https://bit.ly/3J2fdvr


Rodiče
rodičům



Rodiče rodičům 

Předávání zkušeností, ideálně osobním setkáním rodičů
domoškoláků, je ideální způsob, jak najít svůj způsob
domácího vzdělávání ve vaší rodině. Sociální sítě jsou ale
také místem, kde lze sdílet a proto se s vámi dělím 
(se souhlasem všech uvedených rodičů) o jejich pohled
“jak na to”. 

aneb jakou zkušenost bych ráda
předal/a těm, co nyní v domácí škole

začínají?

Schválně jsem odpovědi příliš netřídila a nijak nevybírala.
Sami tak uvidíte, že přístupy jsou opravdu velmi různorodé
a návod na to, jak doma vzdělávat své dítě ve skutečnosti
existuje jen jeden a to ten váš, jedinečný, který si sami
společně doma vytvoříte :)

Zkušenosti převzaty z diskuze ve FB skupině
Učit nebo neučit | Domácí škola a jiné alternativy 

https://www.facebook.com/groups/ucitneboneucit.skupina
https://www.facebook.com/groups/ucitneboneucit.skupina


Petra, Terénní učitelka, podporuje vzdělávání
(nejen) domoškoláckých rodin:

Mirka, 1 dítě vzdělávané doma

Marta, 2 děti vzdělávané doma, nyní na SŠ



 Iveta, dvě děti vzdělávané doma, starší nyní na SŠ:

Jana, dvě děti v domácím vzdělávání



Markéta, 5 dětí v domácím vzdělávání

Hana, 2 děti z toho jedno v domácím vzdělávání



Dája, 1 dítě v domácím vzdělávání

Kamila, tři děti v domácím vzdělávání





Co byste byli
rádi věděli,
než jste do
domácího

vzdělávání
nastoupili? 



Odpovědi převzaty ze zahraničních diskuzí na sociálních
sítích:

“Jak budeme s dětmi v
domácí škole šťastní.
Začali bychom totiž

doma vzdělávat
mnohem dřív :)”

Co byste byli rádi věděli, než
jste do domácího vzdělávání
nastoupili?

“Jak je důležité mít kolem sebe
komunitu lidí, kteří mě podpoří.
První dva roky jsem v tom byla
sama a bylo to zbytečné
trápení :/”

“Že domácí škola prostě nemusí
vypadat jako klasická škola

donesená domů.”



“Jak je to skvělé a jak si díky
domácí škole budeme v rodině
blízcí.”

“Že některé dny budou
skvělé, některé
normální a některé
děsivé! Že někdy je
potřeba si odpočinout
a že nakonec jste
mega šťastný, že jste
to všechno společně
zvládli!”

“Že nemáme
napodobovat

klasickou školu, kde
sedí děti 6 hodin za

stolem…”

“Že není fakt čeho se
obávat, že informací a
zdrojů je všude dost, a že
všechno dopadne dobře.”



“Že většinu
učebnic
seženu
zdarma v
knihovně :)“

“Že fakt nemusíte být
pedagog :)”

“Že spoustu lidí z okolí
nebude z toho, že zděláváte
doma nadšených a to až
tak, že se nebudou chovat
hezky k vašim dětem :/”

“Abych na sebe
nebyla tak
náročná…”

“Abych
nenakupovala příliš
učebnic a pomůcek.
CO funguje a baví
vás dnes, nemusí
fungovat zítra :)”

“Že se musím smířit s
tím, že si nikdy

nebudu připadat, že
jsem udělala dost.”



LOW BUDGETLOW BUDGET  
CESTOVANIE S DEŤMICESTOVANIE S DEŤMI



Ahoj, volám sa Barbora a s dcérou (12 rokov)
cestujeme nízko nákladovo od jej 5 rokov.
Milujeme cestovanie, spoznávanie histórie,
kultúry a čas strávený spolu na cestách.
 
Zvyčajne cestujeme niekoľko krát ročne a
navštívili sme množstvo zaujímavých krajín
ako Španielsko, UK, Maroko, Japonsko,
Rumunsko, Portugalsko alebo Thajsko a iné. 
Vždy bez cestovnej kancelárie, iba ja s
dcérou, na vlastnú päsť a bez auta.

Začnem tým čo vidím ako výhody a nevýhody
tohto typu cestovania a potom sa podelím 
o pár tipov. 

PREČO CESTUJEME?



VÝHODY

slow travel /low budget travel je finančné oveľa

dostupnejší,tj. môžete cestovať dlhšie alebo častejšie

nie ste viazaný časom, miestom, skupinou a organizovaným

programom

extrémne si rozšírite hranice tolerancie a začnete veriť v

dobro ľudí

spoznáte krajinu a kultúru aká je reálne, nie iba určitý

turistický rezort

naučíte sa orientovať v neznámom prostredí, zvládať výzvy a

riešiť krízové situácie za pochodu a s chladnou hlavou

stretnete množstvo zaujímavých ľudí a uvidíte miesta ktoré

nie sú v turistických príručkách

Prijať pomoc od cudzích ľudí, vystúpiť z komfortnej zóny, vedieť sa

rýchlo zorientovať to je iba zo pár benefít ktoré prináša takéto

cestovanie. Ja mám rada to že žijeme v daný moment, neženieme sa za

zážitkami, užívame si čas strávený spolu a objavovaním nových vecí

a miest vystupujeme z komfortnej zóny.

zbavíte sa predsudkov, ste vnímavý k iným kultúram a

zistíte že najlepším komunikačným nástrojom je úsmev

pravidelne si posúvate hranicu komfortnej zóny

naplno si užijete čas strávený s rodinou a psychicky

vypnete



nepohodlie: ak nechcete nič riešiť a ste pohodlní tak toto

nie je určite pre vás

trpezlivosť: niekedy veci trvajú dlhšie a treba sa na to

pripraviť

dostupnosť: služby niekde na dedine nemusia byť také dostupné

ako v 5 hviezdičkovom rezorte

tolerancia: je treba tolerovať miestne zvyky a tradície 

váš Instagram profil nebude veľmi oslnivý a plný fotiek

najznámejších pamiatok a super luxusných raňajok

nepochopenie: rodina a priatelia vás budú odrádzať alebo

nebudú chápať prečo to robíte

nuda: pri klasickej dovolenke v rezorte sa budete nudiť

závislosť: tento typ cestovania je vysoko návykový !!!

NEVÝHODY



ČASTÉ OTÁZKY

Je veľa argumentov pro a proti, moja rada je vyskúšať si to. 
Ak si nie ste istý či je tento spôsob cestovania pre vás,
nemusíte ísť ihneď na pol roka do Ázie, vyskúšajte si napr. dva
týždne v susednej krajine. 

Pri starostlivej prípravy cesty, otvorenej mysle a ochote
improvizovať je akákoľvek cesta realizovateľná. 

Častou otázkou býva  ako to zvládajú deti. 
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať že deti nemajú absolútne
žiadny problém pokiaľ je rodič v pohode. 
Vedia sa extrémne rýchlo prispôsobiť, tešia sa z nových vecí a
objavovania. Hlavné je pre nich spokojný rodič.
Často pomáhajú pri príprave cesty a ľahko si nájdu kamarátov .

Samozrejme môžu nastať rôzne nečakané situácie, ale vždy sú
riešiteľné. (a to potom bývajú tie najlepšie spomienky). 
Z našich zážitkov:

- veľa krát sme sa stratili (asi v každej krajine)
- stopovali sme v Turecku na vidieku 
- v Japonsku nám nefungovali platobné karty a mali sme 20 euro v
peňaženke
- v Portugalsku sme sa v búrke stratili v horách
- v Benátkach sme hľadali v noci ubytovanie ktoré neexistovalo
- v Lisabone sme boli pri bitke vo vlaku v metre
- v Thajsku sme mali úpal, bez liekov v lokálnej dedine
- v Poľsku sme zmeškali medzinárodný vlak a nemali peniaze na
nové lístky
- v Rumunsku sme hľadali stanicu niekoľko hodín v noci a potom
peši prechádzali hranice

A množstvo podobných zážitkov. Tieto zážitky však neberieme ako
niečo čo nás odradí od cestovania ale ako výzvu ktorá sa dá
zvládnuť. 

Keďže toto je veľmi obšírna téma prikladám aspoň zopár
všeobecných tipov čo ja využívam:



Rady a tipy

Doklady- všetky naše doklady mám uložené na disku, pre istotu

v prípade straty

Príprava- dopredu si zistite kam idete, čo sa dá robiť na

okolí. Na internete je množstvo blogov a videí. Ak AJ nie je

vašou silnou stránkou, použite Google rozšírenie na preklad

článku.

Dôležité čísla- popredu si viete zistiť čísla na ambasády,

lokálnu nemocnicu atď. 

Lokálne náklady- je dobré si vopred zistiť aké sú priemerné

ceny, skvelá je na to appka numbeo.com

Ubytovanie- začnite napr. s Booking alebo Airbnb, poprípade

iné portály ktoré ponúkajú lokálne ubytovanie. Skvelá možnosť

je tiež Coursurfing, Work Abroad alebo výmena bytov.

Cestovanie a lokálne spoje- moja obľúbená appka je rome2rio.

Zistíte možnosti, lokálneho poskytovateľa dopravy a približnú

cenu. 

Facebookové skupiny- sú skvelým zdrojom informácií o danej

oblasti. Pridajte sa do relevantnej skupiny a získajte cenné

rady.

Jedlo- najlepšie je vždy lokálny obchod alebo trh, pre tipy

na reštaurácie úplne postačí Google maps vyhľadávač alebo

Tripadvisor.  

https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.rome2rio.com/


Rady a tipy

Peniaze: Pred odchodom si overte či nie je treba odblokovať

platobnú kartu ( krajiny mimo EU). 

- rozdeľte si zdroje na viacero kariet ( v prípade straty

karty máte istotu)

- majte malý cash u seba (autobus, lokálny trh, wc)

- ja používam kartu Revolut na platby, je to skvelé riešenie

hlavne na cestovanie

Poistenie: pri cestovaní s deťmi je vždy dobré mať extra

poistenie, na trhu je množstvo poskytovateľov, my používame

pri dlhších cestách safetywing. Taktiež v rámci kreditnej

karty máme určité cestovné poistenie. V EU krajinách často

stačí aj EU karta zdravotnej poisťovne.

Lekárnička: malá lekárnička na cesty je vždy plus, zahrňte

základné lieky ako napr. lieky proti bolesti, čierne uhlie,

obväzy atď.

Book online: ak viete vopred čo budete robiť, objednávajte

online. Či sú to vstupy, rôzne aktivity alebo cestovné

lístky, pre objednaní online a vopred sú často výrazné zľavy.

ICE číslo: "in case of emergency"- v prípade núdze. 

V telefóne mám uložené číslo na kamarátku ako ICE- ak by sa

mi napr. niečo stalo, vedia jej zavolať a ona vie pomôcť

alebo poskytnúť informácie. 

https://www.revolut.com/
https://safetywing.com/nomad-insurance/


Rady a tipy

Detské náramky alebo hodinky: pri menších deťoch sa dajú

zakúpiť plastové náramky na ruku kde uvediete vaše telefónne

číslo, poprípade hodinky s GPS lokáciou alebo formou hry

naučte deti pár viet po anglicky, meno, odkiaľ som, a vaše

telefónne číslo. 

Sim karty: my zvyčajne využívame SK kartu v rámci EU a Wifi.

Ak sme v krajine dlhšie, Sim karty sa dajú kúpiť v každom

obchode, na letisku alebo lokálnych mobil obchodoch. 

Uber: jedna z možností prepravy, ceny si viete zistiť aj

popredu a máte istotu že vás taxikári neoklamú. 

Požičanie auta: bohužiaľ na túto tému neporadím, kedže

nešoférujem a používame lokálnu dopravu. 

Cestovné karty: ak ste dlhšie na jednom mieste, oplatí sa

používať cestovné karty na lokálne metro, MHD alebo

medzimestské spoje. Informácie často získate v turistických

kanceláriách.

Free walking tour: funguje vo všetkých väčších mestách,

lokálny sprievodca vás ukáže danú lokalitu, je to zdarma a

výška odmeny je na vás

Múzeá a vstupy: navštívte lokálnu turistickú kanceláriu,

múzeá bývajú často zdarma jeden deň v týždni, taktiež sa

niekedy oplatia turistické karty.



Rady a tipy

Lokálne práčovne: ak máte ubytovanie bez práčky, často

nájdete lokálne práčovne za skvelú cenu.

Bicykle: skvelý spôsob ako spoznať danú lokalitu je požičaním

si bicykla.

Mapy offline: stiahnite si mapy offline a ušetríte dáta.

Využite sezóne lístky a akcie: každá krajina ponúka rôzne

víkendové a sezone zľavy a akcie, či na dopravu alebo vstupy

do pamiatok. Zistite si čo sa deje na okolí a kam radi chodia

domáci. 

Autobusy: využite rôzne akcie medzinárodných autobusových

spojov ako napr. Flixbus alebo RegioJet.  

Vlaky: využite víkendové a sezónne zľavy. 

Zaujímavou možnosťou je tiež Interrail Global Pass. Viete si

zakúpiť vlakový lístok na určité obdobie po celej EU, alebo

iba jednotlivej krajine v rámci EU. (zahŕňa aj UK, Turecko a

Grécke trajekty medzi ostrovmi.) 

Pre informácie všeobecne o vlakoch je top stránka seat61. 

Letenky: široká téma, v princípe čim skorej kupujete letenky

tým lepšie, odporúčam vždy nakupovať letenky priamo u

leteckej spoločnosti, využívať akcie, možnosti členstva ( a

prístupu do salónikov), na vyhľadanie môžete použiť napr.

Momondo alebo Azair.eu. 

https://global.flixbus.com/
https://regiojet.sk/
https://regiojet.sk/
https://www.interrail.eu/en/interrail-passes/global-pass
https://www.seat61.com/
https://www.momondo.com/
https://www.azair.eu/


Tip na leto

Tip na toto leto: 

- idem vlakom: lístok na všetky vlaky na jeden mesiac po

Nemecku za 9 Euro. 

Lístok platí aj na mhd a metro, neplatí pre EC vlaky.

Taktiež Taliansko má vlakové lístky za 50% zľavu alebo aj

Slovensko má špeciálnu ponuku na letné vlakové lístky. 

- idem peši:  vyberte si určitú časť niektorej z turistických

trás a prejdite si ju pešo. Inpirácia TU. 

Či to bude iba lokálna turistická trasa, alebo cesta SNP,

časť Púte do Santiaga či výstup na Matterhorn, spravte si z

toho zážitok, objavujte lokálne miesta a kultúru a nebojte sa

cestovať!

Čas strávený s deťmi, veci ktoré sa naučia a spoznajú a

spoločné zážitky určite stoja za to!

www.barbaratemplate.com

https://www.facebook.com/barbora.hastikova.9/

Ak máte akékoľvek otázky,

kľudne ma kontaktujte, rada

pomôžem a poradím.

https://www.bahn.com/en/offers/regional/9-euro-ticket-en
https://www.zewanderingfrogs.com/europe/best-hikes-in-europe-long-distance-hiking-trails/
https://barbaratemplate.com/
https://www.facebook.com/barbora.hastikova.9/


VÝTVARKAVÝTVARKA
DOMADOMA



Dokresli si mandalu

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.

I v tomto vydání časopisu Domoškolák máme pro vás materiál 
k tvoření. V minulém čísle vás oslovily mandaly, tedy Soňa vám
posílá další mandalu k tisku a tvoření. 

Více o Soně si přečtěte zde:

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 l isty. . .  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 

https://www.instagram.com/mama_ktera_podnika/
https://www.instagram.com/mama_ktera_podnika/
https://www.instagram.com/mama_ktera_podnika/
https://www.instagram.com/mama_ktera_podnika/
https://bit.ly/3wGAQM7
https://www.instagram.com/mama_ktera_podnika/
https://www.instagram.com/mama_ktera_podnika/
https://bit.ly/3yQ12VR
https://bit.ly/3yQ12VR




Bylinková
první pomoc 
v přírodě?

Ivet Bylinka

Jitrocel!



Máme před sebou léto a prázdniny. Cestujeme,
sportujeme i odpočíváme. Příroda je plná hojnosti.
Při výletech do přírody se vyplatí mít u sebe nějaké
papírové sáčky nebo plátěné pytlíčky a nasbírat si
letní byliny. Doma je usušit, udělat zásobu na zimu
nebo použít ihned po návratu domů. Byliny
můžeme ale také použít přímo v přírodě. Mnoho
bylin můžeme například jíst, přidat si je do naší
svačiny, můžeme si v přírodě uvařit čaj a podobně. 

Ale je tu ještě i jiná možnost užití bylinek. Aby bylo
naše léto radostné a ne bolavé, nabízí nám příroda
byliny na drobné i větší nehody, které by nám 
 mohly výlety pokazit. Mnoho bylin můžeme použít
jako rychlou první pomoc při nejrůznějších
zdravotních příhodách. 

Jitrocel ránu dezinfikuje, čistí, zbavuje hnisu (má
protizánětlivý a antibakteriální účinek) a hojí, tlumí
i bolest. Rozmačkané listy jitrocele se vždy s úspě-
chem užívaly tam, kde nebyla po ruce náplast 
a dezinfekce. 

Jitrocelové listy použijte na odřeniny, řezné rány,
„silniční lišej“, modřiny, třísky, spáleniny i puchýře.
A hlavně si je zapamatujte u kopřiv!!! Pokud se
„popálíte“ o kopřivu, puchýře intenzivně potřete
jitrocelovým listem a potíže ustoupí. Takže: pokud
spadnu do kopřiv, hned se v okolí poohlídnu, kde
roste jitrocel. 

Bylinková první pomoc v přírodě?
Jitrocel!

Autorka článku: Ivet Bylinka

Ivet učí svoje děti doma. Bylinky jsou její
přítelkyně. Kontakt na Ivet je zde:
ivetbylinka@gmail.com



Natrhám jitrocelové listy, pomačkám je v dlani a
tou listovou ‘‘hroudičkou’‘ dost intenzivně třu
postižené místo. Jako když chcete vytřít ven vše, co
vám tam kopřiva nechala. Pokud po procházce
kopřivami jednou zkusíte použít jitrocel, už na něj
nezapomenete. Pálení okamžitě ustoupí a za chvíli
o ničem nevíte. 

Jitrocelové listy podél cest jsou ještě jedno
požehnání. Pokud se vám nebo dětem při výletech
udělá puchýř nebo nějaká odřenina v botě a výlet
se změní v trápení, prostě zastavte, najděte hrst
jitrocelových listů a botu, nebo ponožku si vyložte
těmi listy. Nebo si listy vložte na puchýř pod
náplast. Půjde se vám dál jako v ‘‘jitrocelu’‘.

To, že jsou ‘‘rozkousané’‘ listy jitrocele ideální k při-
kládání přímo na ránu věděli už dávno dávno.
Nepotřebovali naše laboratoře, aby věděli, co je
jitrocel zač. Znali jeho účinky antibakteriální,
stahující, protivirové. Věděli, že posiluje imunitu,
uklidňuje střeva, má protikřečové účinky, uvolňuje
průdušky a mnoho dalšího. Také staré názvy
jitrocele jako celníček, hojílek, ranocel, král cest 
a další, nám napovídají, že to byla ceněná
„ranhojičská“ bylina.



A  jako  každá  bylina  i  jitrocel  má  svoji představu 
o dobru, kterou nám nabízí. U jitrocele, této drobné
a  nenápadné  trvalky,  je  to  klid,  odolnost,  léčení 
a tajný zdroj síly. A také asertivita. 
Bez ohledu na to, kolikrát někdo na jitrocel šlápne,
jeho  listy  stále  rostou,  stále  obsahují  tišící  látky 
a stále je připraven pomoci. Tedy jen těm, kteří si
všimnou  a  o  pomoc  požádají,  zkrátka  se   skloní 
a uznají jeho moc. Je to výjimečně odolná a nezišt-
ná bylinka. Vzkazuje nám, že ať je život jakkoliv
tvrdý, nakonec se objeví opravdové léčení, které
přichází zevnitř. 

Tak nezapomeňte, že přímo kolem vás je mnoho
rostlin připravených vám v mnohém pomoci. 

Hezké léto přeje
Ivet Bylinka



UČEBNICE VUČEBNICE V
DOMÁCÍMDOMÁCÍM

VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVÁNÍ,  

Máte nárok je obdržet 
od školy?



Jedna z nějčastějších otázek začínajících rodin 
v domácí škole je: Na co mám od školy nárok?
Obdržíme zdarma školní učebnice? Povíme si jak
to s učebnicemi v domoškole je.

Učebnice v domácím vzdělávání,
máte nárok je obdržet od školy?

Autorka: Stáňa Kratochvílová

Je to tak, škola má povinnost učebnice poskytnout
každému žáku školy. Není rozdíl mezi tím, zda
plníte povinnou školní docházku formou denní
docházky nebo jiným způsobem a to prostřed-
nictvím individuálního vzdělávání.

1 . Nárok na zapůjčení učebnic od
školy nárok máte.

Žák v rámci individuálního (domácího) vzdělávání
má za povinnost postupovat ve výuce v souladu se
školním vzdělávacím plánem dané školy. To v praxi
zjednodušeně řečeno znamená, že zákonný
zástupce by měl zajistit výuku témat, která jsou
školním vzdělávacím plánem určená v jednotlivých
předmětech. Nikde ale není dáno, z jakých zdrojů
máte informace k těmto tématům čerpat. Tedy
klíčová jsou témata, nikoliv konkrétní učebnice
nabízené školou, kde jste zapsáni. 

2 . Učebnice od školy ve skutečnosti
nepotřebujete.



Já většinou doporučuji ujasnit si, zda vám
učebnice, nabízené školou, skutečně vyhovují. 
V domácí škole nemáte příliš na výběr v tom, co se
budete učit. To je dané školním vzdělávacím
plánem školy. Co si ale vybrat můžete, je způsob,
(metoda) jakou se budete učit a potom zdroje, kde
budete čerpat - tedy třeba právě druh učebnice. 

Existuje celá řada nakladatelství učebnic a pokud
půjdete do opravdu velkých knihkupectví, máte
možnost si je prolistovat společně s dítětem
a dobře si vybrat. Učebnice navíc nemusíte hned
kupovat nové. Můžete využít bazary učebnic a knih
na internetu nebo zajít do vaší místní knihovny 
a učebnice si půjčit nebo objednat jejich výpůjčku
z větší pobočky.

3. Odkud čerpat pokud ne z učebnic
školy?



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?

DOMOŠKOLÁCKÉ
OKÉNKO

Pošlete odkaz, fotografie, krátký popis
na e-mailovou adresu:
info@ucitneboneucit.cz 
a do předmětu napište ČASOPIS. 
Těšíme se!





Říká se, že většina jazyků zahrnuje více než 
100 tisíc slovíček. Například angličtina jich má
přes 170 tisíc, němčina přes 130 tisíc, ruština prý
dokonce skoro 500 tisíc! Tolik slov ale
nepoužívají ani rodilí mluvčí, tedy nezoufejte :)
Ale podívejme se na to z druhé strany…

Zajímavým faktem totiž je, že abyste v dané
zemi rozuměli základním informacím a neztra-
tili se v obchodě, ve městě, na benzínce nebo
na pláži, stačí vám prý 250 - 500 slovíček
daného jazyka. To už není tak nedostižné, že?
Na pohodovou konverzaci byste prý už
potřebovali slovíček k tisícovce a nějakou tu
gramatiku. Ale na běžné cesty o dovolených je
to úplně postačující. Dokonce prý při tomto
počtu slovíček dosahujete úrovně A1. 

To je celkem dobrá motivace před prázdnino-
vým cestováním, ne? 

 

Zajímavost - kolik slovíček musíte
minimálně znát, abyste rozuměli 
v cizích zemích při prázdninovém
výletování?



AHOJAHOJ
V CIZÍCHV CIZÍCH
JAZYCÍCHJAZYCÍCH

Stáňa Kratochvílová



Z předchozího článku už je vám jasné, že 250
slovíček na dorozumění se v cizině stačí.  Tak co
začít tím základním slovíčkem, pozdravem
“Ahoj”? 

Na následujících stránkách sdílím 37 jazyků a jejich

verzi tohoto slovíčka a to u některých i s proklikem na

jejich výslovnost! Klikněte vždy na překlad v jazyce,

který si vyberete a otevře se vám translator, kde

kliknutím na ikonu repráčku uslyšíte správnou

výslovnost slova.

Pracovní list
Ahoj v cizích jazycích 

aneb naučte se, jak se zdraví 
v jiných částech světa 

Autorka: Stáňa Kratochvílová



Pracovní l isty můžete vytisknout a využít pouze ke

studiu slovíček nebo po rozstříhání suboru můžete

hrát s dětmi pexeso a určitě přijdete i  na další

varianty her. 

Další možnost je vyhledávání jednotlivých států na

mapě, tvorba projektů na téma zemí, které vás

zaujaly, poslech jejich hudby, výtvarné tvoření

podle jejich umění, zkoumání architektury,

matematické výpočty na téma vzdáleností zemí

od naší země a tak dále!

Krásné cestování a poznávání světa, ať už na živo

nebo prstem po mapě!

Ahoj v cizích jazycích
PDF

https://bit.ly/3cqpcyJ


HALLOHALLOAfrikánština

ԲարեւArménština

SALAMSALAMÁzerbájdžánština

Baskičtina KAIXOKAIXO
Běloruština добры дзень

Bosensky ZDRAVOZDRAVO
Bulharština

Čínština

Здравейте

你好

Chorvatsky ZDRAVOZDRAVO

https://translate.google.com/?sl=af&tl=cs&text=hallo&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=bs&text=ahoj%20&op=translate
https://translate.google.com/?sl=zh-CN&tl=bg&text=%E4%BD%A0%E5%A5%BD&op=translate
https://translate.google.com/?sl=zh-CN&tl=cs&text=%E4%BD%A0%E5%A5%BD&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=hr&text=Hallo&op=translate


AHOJAHOJČeština

HejDánština

HALLOHALLOHolandština

Esperanto SALUTONSALUTON
Estonština Tere

Finština HEIHEI
Francouzština

Němčina

Salut

hallo

Řečtina Χαίρετε

https://translate.google.com/?sl=cs&tl=da&text=Hallo&op=translate
https://translate.google.com/?sl=nl&tl=cs&text=Hallo&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=et&text=Ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=fi&text=Ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=de&tl=cs&text=Hallo&op=translate
https://translate.google.com/?sl=el&tl=cs&text=%CE%A7%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5&op=translate


ALOHAALOHAHavajština

HellóMaďarština

CIAOCIAOItalština

Japonština こんにちは

Korejština
 

여보세요
 

Latinsky SALVESALVE
Lotyšsky

Maltština

Sveiki

bongu

Polština Cześć

https://translate.google.com/?sl=hu&tl=cs&text=Hell%C3%B3&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=it&text=Ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=ja&tl=cs&text=%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%0A&op=translate
https://translate.google.com/?sl=ko&tl=cs&text=%EC%97%AC%EB%B3%B4%EC%84%B8%EC%9A%94%0A&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=la&text=Ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=lv&text=Ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=pl&text=Ahoj&op=translate


OIOIPortugalština

BunăRumunština

ЗДРАВСТВУЙТЕЗДРАВСТВУЙТЕRuština

Slovensky Ahoj

Španělština Hola

Švédština HALLÁHALLÁ
Turečtina

Ukrajinština

Merhaba

Прив�т

Vietnamština Xin chào

Angličtina HELLOHELLO

https://translate.google.com/?sl=cs&tl=pt&text=Ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=ro&text=Ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=ru&tl=cs&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=sk&text=ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=es&text=ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=sv&tl=cs&text=Hall%C3%A5&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=tr&text=ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=cs&tl=uk&text=ahoj&op=translate
https://translate.google.com/?sl=vi&tl=cs&text=Xin%20ch%C3%A0o%0A&op=translate
https://translate.google.com/?sl=en&tl=cs&text=hello&op=translate


Pro ty, kteří j iž Canvu využívají ,  sdílím také

šablonu slovíček k úpravě.

Můžete si změnit písmo, některá slovíčka

vymazat nebo naopak přidat, soubor jakkoliv

jinak upravit.  Odkaz na šablonu do Canvy

najdete na tomto odkazu ZDE.

Soubor byl vytvořen v grafickém programu Canva ,

který využívá mnoho rodičů i pedagogů k tvorbě

výukových materiálů.

Pokud chcete také tento jednoduchý a efektní
nástroj  vyzkoušet, můžete tak zdarma na tomto

odkazu ZDE.

Pokud se chcete s Canvou více seznámit a poznat,

zvu vás do skupiny Canva pro učitele a rodiče na

FB, kde si sdílíme návody, tipy i  j iž hotové

pracovní l isty. Pro přijetí do skupiny klikněte ZDE.

https://bit.ly/3yQBzeK
https://bit.ly/3PCRrs4
https://bit.ly/3yQBzeK
https://bit.ly/3RHgXhP




Zde bychom rádi sdíleli domoškolácké akce, které
chystáte, možnost setkávání a propojování.
Další číslo připravujeme na konec září 2022.

Můžete nabídnout i ubytování pro jiné domoško-
lácké rodiny, které se chystají kočovat po České
republice nebo i v zahraničí.

DOMOŠKOLÁCKÉ AKCE

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.



PRÁZDNINOVÝPRÁZDNINOVÝ
SEŠITSEŠIT

PŘEDŠKOLÁKAPŘEDŠKOLÁKA

Stanislava Kratochvílová



Prázdninový sešit
předškoláka

62 zábavných aktivit a stránek na každý prázdninový den
ihned k tisku v PDF
bludiště, hry, domalovánky, omalovánky
vše navrženo dle potřebných dovedností předškoláků
zraková pozornost, sluchová pozornost, orientace v pro-
storu, grafomotorika... ale s tím vás nebudu nudit :) pro
vašeho předškoláka to bude hlavně zábavný sešit plný
úkolů, které ho budou bavit!

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 :) 

Poznámka pro domácí školáky:
e-sešit je možné také využít jako materiál, 

který přinesete do školky k ověření.

KOUPIT

https://form.simpleshop.cz/gkq0/?_gl=1*14fxe0j*_ga*NzkwNTAwNDMwLjE2NDQ5NDI5NzA.*_ga_W3S3CHCN1V*MTY1MjEyNTY5NS4zLjEuMTY1MjEyNTcwNi40OQ


Nechcete přijít
o další číslo
Domoškoláka?

VYPLŇTE FORMULÁŘ NÍŽE 
A DOSTANETE ODKAZ S DALŠÍM

ČÍSLEM DOMOŠKOLÁKA DO VAŠÍ
EMAILOVÉ SCHRÁNKY. 

 
NA EMAILY ZASÍLÁM 

I PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ
UČEBNÍ MATERIÁLY 

A TIPY DO VÝUKY :)

Chci další číslo časopisu 

https://form.simpleshop.cz/gkq0/?_gl=1*14fxe0j*_ga*NzkwNTAwNDMwLjE2NDQ5NDI5NzA.*_ga_W3S3CHCN1V*MTY1MjEyNTY5NS4zLjEuMTY1MjEyNTcwNi40OQ
https://form.simpleshop.cz/gkq0/?_gl=1*14fxe0j*_ga*NzkwNTAwNDMwLjE2NDQ5NDI5NzA.*_ga_W3S3CHCN1V*MTY1MjEyNTY5NS4zLjEuMTY1MjEyNTcwNi40OQ


UČIT NEBO NEUČIT?

Emailová adresa, kam mi
můžete psát svoje příběhy,
zkušenosti nebo témata, 

která vás zajímají:
 

stana@ucitneboneucit.cz
Do předmětu napište ČASOPIS.

 
 

Krásné dny přeje 
za časopis Domošokolák 
a za web Učit nebo neučit

 

stana@ucitneboneucit.cz
Stáňa



Domoškolák
on-line časopis pro rodiny

s dětmi v individuálním
vzdělávání 

www.ucitneboneucit.cz
Grafická úprava časopisu:

Julie Rawding

korektura textu:
Markéta Hamanová 

https://ucitneboneucit.cz/
https://www.em-ha-web.cz/

