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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 
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Kde vzít
chvilku pro
sebe, když
učím doma? 

Stanislava Kratochvílová



Jedna z nejčastějších otázek, které běží rodičům
v hlavě, když přemýšlí o tom, zda začít s domácí
školou, je jak to všechno dohromady zvládnout!
 Asi nejvíc je aktuální tato otázka pro ty rodiče, kteří
jsou na běžnou denní docházku svých dětí “zvyklí”
 a nedovedou si úplně novou situaci s domácí školou
 v jejich rodině představit. 

Oblastí, které je třeba v rámci rodinného provozu
zvládnout, je mnoho. Dnes bych se ráda věnovala
tématu a zkušenostem některých z vás na téma: Kde
vzít chvilku pro sebe, pokud trávím s dětmi čas jak se
říká 24/7. 

Sama vím, jak pro mě před lety bylo důležité sdílení
s ostatními rodiči, kteří byli pár let “napřed”. Když moje
dcera chodila, tedy vlastně nechodila do první třídy
a užívaly jsme si domácí školu, nebyl problém uložit 3
mladší sourozence večer v osm do postele, potom si
užít ještě čas se svojí prvorozenou a následně byla
půlka noci pro mě :) 

Kde vzít chvilku pro
sebe, když učím
doma? 
Autorka článku: Stáňa Kratochvílová
O názory se podělili rodiče, kteří vzdělávají své
děti doma



Jasně, chtělo to ještě vytáhnout prádlo
z pračky, pověsit plíny a sanovat z nejhoršího
domácnost. Ale bylo ticho, klid a byla možnost
se také na všechno aspoň někdy vykašlat
a dělat si své nebo jít spát!

Nebyla jsem totiž zrovna typ na ranní vstávání,
skřivana jsem nikdy neviděla :D

Když děti ale povyrostly, už tak jednoduše nešlo
najít si čas večer a nastala otázka, kdy být sama
se sebou nebo také se svým mužem, jindy, než
večer.

K tématu mě inspirovala debata na sociálních
sítích, která mi přišla moc zajímavá.

Požádala jsem některé z vás o možnost
zveřejnění vašich postřehů a zkušeností.

A následně mě napadlo ještě zaslat stejnou
otázku do svojí emailové databáze, kde je
domácích školáků spousta. 

Děkuji Evelíně i Márii za otevřené sdílení
zkušeností! I vaši zkušenost rádi otiskneme
v dalším vydání, pokud máte chuť, zašlete ji na
e-mail info@ucitneboneucit.cz



Naše dcerky jsou v 1., v 2. a ve 3. třídě, všechny
v režimu IV. Našli jsme si školu s portfoliovým
přezkoušením, abychom mohli učení přizpůsobit
tomu, co zrovna zajímá děti. ŠVP nám slouží jako
inspirace, co do našich dnů zahrnout, a jako
informace, jestli je naše tempo učení
odpovídající.
 
Ptáte se na čas výslovně jen pro sebe… Jako žena
v domácnosti pečující o šestičlennou rodinu, tři
domškolačky a veliký dům s velikou zahradou
jsem v jednom kole, ale ani to neznamená, že si
neudělám čas na milované čtení, na šití, které se
učím až teď „na stará kolena,“ práce na zahradě
je můj obrovský relax.
U toho všeho jsou děti se mnou; čas, kdy jsem
sama nebo sama s manželem, je mi velmi
vzácný, ale i ten si sem tam užiju. 

Svoje nastavení jsem změnila, a to od základů, se
založením rodiny. S manželem jsme se dohodli
na tradičním rodinném uspořádání, kdy manžel
přináší do rodiny výdělek a stará se o takové ty
těžké práce a já přispívám k jejímu chodu právě
péčí o rodinu, vzdělání, dům a zahradu.
S dětmi jsme si stanovili režim, který nám
vyhovuje - zhruba třikrát týdně věnujeme půlden
řízenému učení, jeden den nám zabírají kroužky,
jinak se každý věnuje tomu, co je třeba nebo na
co má chuť, setkáváme se s přáteli a s rodinou. 

Pro pohodový chod šestičlenné domácnosti je
potřeba, aby se každý zapojil, takže i děti mají
své povinnosti - ráno krmí zvířata, pečují o jejich
zázemí, zapojují se do přípravy jídla a do úklidu
domu.

Evelína, 
4 děti - 3 se vzdělávají v domácí škole



Před založením rodiny jsem měla poměrně
náročnou práci, nikdy jsem ale nedělala nic
těžšího než teď. Nedovedu si představit, že bych
ještě pracovala, byť z domu. Naštěstí ambice
pracovat (ať už v zaměstnání nebo podnikat)
nemám, jsem šťastná z toho, jak naše rodina
funguje, a jsem si vědoma toho, že je to velký
dar.

 Od poměrně ranného věku (cca 2 roky) jsem
děti vedla k tomu, že i já mám čas pro sebe -
třeba po snídani jsem si sedla do křesla v jejich
blízkosti se slovy, že si teď budu půl hodiny číst
(později s ukazováním na hodinách, do kdy to
je), a opravdu jsem nevstala a četla si. A stejně
tak jim dopřáváme čas na jejich záliby, přijde
nám to fér. 
 
Nikdy jsem nebyla typ, co by si s nimi sedl na
koberec a půl dne skládal Duplo, ale teď, když
jsou starší, milujeme celá rodiny hraní deskovek,
scrabble, šachy… 
 
Můj manžel chodí spát brzy a vstává často před
dětmi, já to mám naopak. Protože nalijte si v pět
ráno skleničku vína… :)
Takže já mám ráda tiché večery, kdy už všichni
spí, já si pustím nějaký dokument nebo film,
a třeba skládám prádlo, vařím, nebo šiju, čtu…
Ale jak jsem psala, koníčkům se věnuju i přes
den s dětmi. 
 
A zároveň jsem k dětem otevřená v tom, jak se
cítím - když jsem unavená nebo na mě sedne
bacil, řeknu jim to, abychom si nastavily, jak
bude den probíhat.

A jak konkrétně řeším čas  pro sebe?





Ako som sa vďaka rannému vstávaniu stala
lepšou mamou...
 
Keď mi naposledy v stories prišla otázka na to,
ako vyzerá náš deň, musela som sa hlboko
zamyslieť, či vôbec máme niečo ako "náš typický
deň"  No pri týchto úvahách som si uvedomila
jednu zásadnú vec. Že naše dni teraz sú dosť
odlišné od tých, ktoré sme prežívali celé roky...
 
Jedinou zmenou, ktorú som pred cca 2 rokmi
urobila bolo, že som skoncovala s ponocovaním
a začala ráno vstávať skoro.

Začalo to ako pokus, ktorým som chcela sama
sebe dokázať, či som alebo nie som ozaj "nočná
sova". A vyústilo to do zvyku, ktorý mi doslova
zmenil život.
 
Pravdupovediac, tá zmena bola pozvoľná
a uvedomila som si ju až teraz nedávno.
 

 Som pokojnejšia! 

Mária,
3 děti z toho 2 se vzdělávají doma
Majku najdete na Instagramu @mamin_zapisnik

https://www.instagram.com/mamin_zapisnik/


Nezlostím sa, nekričím na deti, len tak ma už
nerozhádžu.
 
Uvažovala som, ako je to možné a vysvetľujem si
to tým, že jednoducho dávam seba na prvé
miesto. Viete, tak ako keď v lietadle povedia, že
máte nasadiť masku najprv sebe a potom riešiť
ostatných.
 
Keď som ponocovala, v podstate som celý deň
čakala, kým „na mňa príde rad“, moju potrebu
ticha a samoty som napĺňala až na samom konci
dňa, keď už boli uspokojené potreby všetkých
ostatných.
 
Teraz svoje potreby naplním hneď ráno ako prvé.
Než sa deti vôbec zobudia, môj čas som si už
užila, Už nemusím čakať do večera. Dala som
svoje potreby na prvé miesto a keďže sú
naplnené, s oveľa väčšou radosťou napĺňam aj
potreby zvyšku rodiny i všetkých, s ktorými v ten
deň prídem do kontaktu.
 
Dáva mi to takto zmysel. Sama sa cítim lepšie,
no zároveň vnímam, že sa zmenila atmoška celej
našej rodiny. To ma teší zo všetkého najviac. 





Abych IV byla schopná zvládat a cítila se v tom
v pohodě a bez tlaku, musím být já (převážnou
část dne) v pohodě. To mi nikdo  nedá a tak se
o to musím zasloužit sama:-) 

Každý den chodím ven, na procházku, prostě
mimo dům aspoň na 1 hod. I když jdu s dětmi,
snažím se vedle společných her a povídání si se
zastavit, cestou si vytvořit nějaký obrázek z listí,
šišek (kluci rádi pomůžou nebo se chvíli zabaví
spolu) nebo si jen na chvilku sednout, zavřít oči,
nechat na sebe svítit slunce, dýchat a na nic
nemyslet.

Pomáhá mi si buď hned ráno nebo naopak až
večer (když už všichni leží) den v rychlosti
zrekapitulovat a poděkovat/pocítit vděk  za to,
co mám, co se povedlo, co bylo příjemné. Prostě
si to jen připomenout. Každý večer si zapaluju
čajovou svíčku.
To nechce žádný čas navíc:-)

Každý den se aspoň 5 min vsedě (sama!) snažím
meditovat - rozumějte sedět a soustředit se
ideálně jen na dech. Dělám to tak, že prostě
odejdu do vedlejšího pokoje nebo využiju
chvilku, když jsou děti třeba ve vaně nebo si
hrají. Nebo si na 5 min pustím oblíbenou hudbu
do sluchátek.

Jana,
2 děti z toho 1 se vzdělává doma 

Máte nějaký čas výslovně pro sebe?



Večerní sprchu se snažím si maximálně užít. Děti
vědí, že mám "svou chvilku" a do koupelny v tu
dobu nechodí.
Komunikuju s dětmi o tom, že se teď třeba na 10
min vzdálím a potřebuji si chvilku číst a být
sama.

Cvičím jógu a posilovací cviky v přítomnosti dětí.
 
Mám skvělou babičku (moji mámu), která mi
pomáhá tak, že nám 2x týdně navaří jídlo.
2x týdně si chodím vyzvednout oběd do  místní
MŠ. Mimo tyto dny vařím vývar a jednoduchá
rychlá jídla. Nákupy potravin obstarávám online
nebo se střídáme s rodiči. 

S kamarádkou si pro sdílení a podporu volám až
večer, spíše občas.

Dávám si pozor na kvalitu jídla, dostatečný pitný
režim a spánek - bez toho já nejsem já.

Museli jste kvůli domácí škole nějak
změnit svoje nastavení, denní režim,
abyste se o sebe postarali?

Od narození dětí pracuji převážně z domu
(v oblasti online marketingu) v částečném (asi
polovičním) úvazku, přešla jsem ze 
 zaměstnaneckého poměru na OSVČ.

Musela jsem upustit od svých sklonů k
dokonalosti, hlavně co se týká úklidu.
Když kluci trochu poporostli, požádala jsem je  o
pomoc s domácností. Aspoň pár jednoduchých
věcí - prádlo do pračky, vyndat nádobí z myčky,
uklidit nákup... 
Už nemám zábrany požádat o pomoc blízké a
rodinu. 



Kdy zvládáte vaši práci?

Nastavila jsem si to tak, že pracuju jen
dopoledne.
Synovi připravím materiály k zabavení, knížky,
hry, puzzle, "dovolím" i hru na mobilu/PC.

Takto syn vydrží s 2 přestávkami od 9 do 12 hod,
ale je pravda, že to takto praktikujeme už
dlouho, asi si na to už zvykl, že nemá neustále
mou pozornost (a já si ani nemyslím, že by to tak
mělo být) a sám říká, že si radši bude hrát chvíli
sám než aby šel do školky. 

Nebo požádám o hlídání babičku.
Samozřejmě, že se stane, že je potřeba sednout
k počítači i později nebo zvednout telefon a tak
to pak většinou "doháním" až večer - až všichni
zalehnou. 



VZDĚLÁVÁNÍ
VE

ŠPANĚLSKU



A mohou se děti ve Španělsku vzdělávat doma?

Jak se učí ve
Španělsku?

Autorka článku: Dominika Fiedlerová, autorka webu
Mamanika

Již pár měsíců žijeme ve Španělsku na ostrově

Tenerife, a jelikož máme jedno dítě školou

povinné a druhé předškolačku, zajímalo nás, jak

to mají se školkou a školou španělští kamarádi.



Předškolní vzdělávání
Ve Španělsku trvá sociální podpora pro maminky po

porodu jen 4 - 6 měsíců. Žádnou rodičovskou, na

jakou jsme zvyklí v ČR, tu nemají,  a proto tu více než

polovina rodin dává dítě do jeslí j iž od 6. měsíců

a další velké procento využívá služeb chůvy.

Od 3 let pak funguje bezplatná veřejná školka, která

sice není povinná, ale téměř všechny španělské děti

do ní chodí.

Školku tu hodně vedou jako přípravu na školu. Učí se

cizí jazyky, počty a písmenka, někde mají dokonce

 i lavice.

Povinná školní docházka
Španělé si na vzdělání dost zakládají .  Hodně dodržují

státní školní program. Povinná školní docházka je tu

od 6 do 16 let. Školy tu nemají jen státní a soukromé,

ale téměř polovina škol je církevních.



Co nás na jejich stylu výuky překvapilo je třeba

známkování. Často tu mají slovní hodnocení, resp.

spíše by se dalo říct komentář/informace pro rodiče,

jak se dítě chová v kolektivu, co ho baví,  co se

naučilo apod. Toto “hodnocení” dostávají rodiče

dokonce i v jeslích.

Samotné známkování je pak od 0 do 10, kdy “10” je

nejlepší a “0” je jako naprosto nedostatečné.

Další rozdíl oproti našim školám je začátek školní

výuky.

Na Tenerife začíná škola až v 9 hodin a končí v 13

hodin v létě a ve 14 hodin v zimě. Často pak mají

pouze pauzu na oběd, který mívají doma, a pokračují

ve výuce od 15 hodin ještě další dvě hodiny. 

Co nás zaujalo…



Domácí vzdělávání
Z výše uvedeného už částečně vyplývá, že ve

Španělsku není domácí vzdělávání podporováno.

Španělé sami po něm ani netouží.  Našla jsem

informaci, že ve Španělsku je pouze 2000

domoškoláků, což je vzhledem k počtu obyvatel

mizivé procento.

Pokud chcete děti učit sami, musíte je vlastně

odhlásit ze školy, která vás ale posléze nahlasí

sociálním úřadům, což je už trošku pohyb na hraně

zákona.

Domácí vzdělávání tu není vyloženě nelegální,  ale

ani legální.  Ústavní soud dokonce rozhodl, že právo

vzdělávat své dítě mimo systém není zahrnuto v

ústavě a rodiče, potažmo děti,  na něj tedy nemají

právo.

I když předškolní vzdělávání je na trošku jiné úrovni

než u nás….ve školkách bývá na 20 až 25 žáků čtyři

lidi,  dělají projekty, děti do ničeho netlačí,  tak

povinná školní docházka už je dost podobná té naší.  

Na domácí vzdělávání je určitě lepší zvolit Českou

republiku.



ROZCESTNÍKROZCESTNÍK
DOMÁCÍDOMÁCÍ
ŠKOLYŠKOLY

Jak postupovat, pokud
uvažujete o tom, že budete své

děti vzdělávat doma

Jak na DV v zŠ



Kde hledat? FB skupiny tematicky
zaměřené na DV, zkusit i lokální

skupiny. Školy s volnou kapacitou
se samy inzerují, tedy použít

vyhledávací lupu! Pokud nenajdu,
požádat o informaci veřejně ale s

žádostí o zaslání do soukromé
zprávy (některé školy mají přetlak a

jejich zveřejňování je neúměrně
zaměstnává)

Další školní rok, tedy od září
2022. Více informací ZDE

Informovat se, zda vám je
ředitel ochoten IV ve stávající

škole povolit a za jakých
podmínek

Mám dítě od září v
jiné třídě než první

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ v ZŠ
O povolení IV rozhoduje ředitel školy na základě Žádosti

zákonného zástupce 

Nyní, v průběhu školního
roku 2021/2022.  Více

informací ZDE

ANO, domluvíte i
konkrétní důvody,
které zapíšete do

žádosti o IV

Podáte
žádost o IV

Dítě na tuto školu přestoupí a
stane se jejím žákem, tedy

vyplníte Žádost o přestup/přijetí,
kterou vám poskytne včetně

potřebných informací

NE, hledáte jinou školu, kam
vaše dítě přestoupí a kde

podáte žádost o IV

Jste zapsáni na škole, kde
nechcete žádat o IV, pouze

jste splnili zákonnou
povinnost zápisu. Školu, která

je vhodná pro IV zatím
hledáte. 

Mám budoucího
prvňáka

Během měsíce dubna 2022
nutné ze zákona zapsat dítě
do povinné školní docházky
na ZŠ, dle instrukcí na webu
školy, kam chcete nastoupit

WWW.UCITNEBONEUCIT.CZ
ve spolupráci s Máma která podniká

Jste zapsáni na
ZŠ, kde chcete

žádat o IV

Podáte
žádost o IV

Podáte
žádost o IV

https://ucitneboneucit.cz/index.php/40-co-je-potreba-k-prechodu-na-individualni-vzdelavani
https://ucitneboneucit.cz/index.php/40-co-je-potreba-k-prechodu-na-individualni-vzdelavani
https://ucitneboneucit.cz/index.php/104-jak-prestoupit-na-domaci-vzdelavani-v-prubehu-skolniho-roku
https://ucitneboneucit.cz/index.php/104-jak-prestoupit-na-domaci-vzdelavani-v-prubehu-skolniho-roku
https://ucitneboneucit.cz/
https://www.instagram.com/mama_ktera_podnika/


HRANÍ PC HER S
DĚTMI

- ANO NEBO NE?



Videohry po kapkách .  část 1

“Já bych jim i něco pustila,  ale nevím co, nevím kde

to vzít,  nechci násilí  … a v konečným důsledku teda

děti hrají  úplně pitomé hry na mobilu. :-(  ”

O naší rodině je známo, že otec se synem hodně hrají

hry. A tak se mě občas někdo ptá na radu nebo tip.

Videohry jsou výbušné téma (každý zná nějakého

puberťáka s černými kruhy pod očima). 

Jak se k tomu tedy postavit? 
Co dětem dovolit,  jak hraní nastavit? 

Hraní PC her s
dětmi

- ano nebo ne?
Autorka článku: Mirka Mišáková



Nevím, co dětem vybrat

Nevím jak hru koupit a zprovoznit

Neumím anglicky, potřebuju hru v češtině

Chci něco klidného, žádnou střílečku

Děti jsou tři a perou se o myš

Dítě je neobratné a myš je na něj moc složitá

Chci hru u které se nesedí,  ale kde se děti hýbou

Dítě chce hru a já nevím, zda jeho notebook ji

utáhne

Nevyznám se v žánrech her

Potřebuju zasvětit do Minecraftu

Přidejte si ,  co vás napadne dalšího :)

Můj pohled je, že toto za vás nikdo nevyřeší.

Rodič si to musí udělat tak, aby se v tom cítil  dobře.

Ze zkušeností vím, že toto jsou nejčastější překážky:

Spojila jsem síly s dalšími l idmi z rodin, kde se hraje,

a sepisujeme odpovědi a tipy do webu

hry.amentum.cz.

Záměr je dát dohromady návody pro začátečníky a

postupně publikovat upoutávky na hry, které se v

rodinách osvědčily.

Každá rodina je j iná, j inak pokročilá, ale pokud vás

téma zaujalo, můžete si na FB najít stránku

“Videohrami ke hvězdám”, kam dávám upozornění,

pokud se na webu objeví nový obsah. 

https://hry.amentum.cz/
https://www.facebook.com/Videohrami.ke.hvezdam/


Pokud s hraním svých dětí začínáte a máte obavy,

skvělá strategie je se rozhodnout, že budete nějakou

dobu hrát společně s dětmi.

Poznáte svět videoher, pochopíte “co na tom mají” ,

možná vás nějaká hra i  zaujme. Společné hraní může

být skvělý bonding, jako třeba společné čtení.

Budete společně překonávat překážky, společně

vítězit a budete mít společné náměty k povídání :)

Zásadní tip!



TIPTIP
NA HRUNA HRU



Scribblenauts

je to klidná “hádanková adventura”, žádné složité
skákání, střílení
s doprovodem rodiče (který umí anglicky,
případně pomáhá) je vhodná i pro hodně malé
děti
hádanky lze vyřešit mnoha různými způsoby,
starší děti si užijí vymýšlet divná, vtipná řešení
úkoly/hádanky jsou na principu “jak někomu
pomoci”, “jak někoho zachránit”
rodiče mívají dobrý pocit, že děti procvičují
angličtinu 

Učí se vaše děti anglicky? Zahrajte si s nimi
videohru, ze které budete mít dobrý pocit :)

V čem je to fajn hra:

co napíšete, to se objeví



Scribblenauts

Oč jde: Maxwell má kouzelný blok, který zhmotňuje
cokoliv, co se do něj napíše. (Hra zná 23 tisíc slov.)
Chodí po světě a řeší situace.
Například kotě se zaseklo na stromě a nemůže dolů.
Vyřešit to můžete různě: napíšete (zhmotníte)
“ladder”, “stairs”, nebo ke kotěti dopíšete “flying” …
fantazii se víceméně meze nekladou.
Grafika je moc hezká.

Tady se můžete podívat na video ze hry a hru koupit
pro PC.
Podle Wikipedie existují i verze na Nintendo a Google
Play.
Když nebudete vědět, co dělat, je možné si najít
návod.

co napíšete, to se objeví

https://store.steampowered.com/app/218680/Scribblenauts_Unlimited/
https://en.wikipedia.org/wiki/Scribblenauts
https://www.ign.com/wikis/scribblenauts-unlimited/Walkthrough


Zde bychom rádi sdíleli domoškolácké akce, které
chystáte, možnost setkávání a propojování.
(Další číslo chystáme na konec března 2022).

Můžete nabídnout i ubytování pro jiné
domoškolácké rodiny, které se chystají kočovat
po České republice nebo i v zahraníčí.

DOMOŠKOLÁCKÉ AKCE

Pokud máte chuť se propojit nebo
nabídnout setkání,
napište na e-mailovou adresu:
info@ucitneboneucit.cz
a do předmětu napište ČASOPIS
a přiložte stručný popis a ideálně foto.



Více info

Už jen do pátku 20.1. lze získat
přístup do online databáze materiálů

Učení s Rozárkou!

https://www.skolazvesela.cz/celorocni-online-program-s-kratochvilova-doporucuje/?fbclid=IwAR0V9qpGdMGd7ODKRXgQxVoeN0xD7SJZwvVw7vQhXKDO3J20DTC8ly4TeXs
https://www.skolazvesela.cz/celorocni-online-program-s-kratochvilova-doporucuje/?fbclid=IwAR0V9qpGdMGd7ODKRXgQxVoeN0xD7SJZwvVw7vQhXKDO3J20DTC8ly4TeXs
https://www.skolazvesela.cz/celorocni-online-program-s-kratochvilova-doporucuje/?fbclid=IwAR0V9qpGdMGd7ODKRXgQxVoeN0xD7SJZwvVw7vQhXKDO3J20DTC8ly4TeXs


TIPY NATIPY NA
VÝUKUVÝUKU

ANGLIČTINYANGLIČTINY  



Často vídám dotazy na to, kde sehnat učitele jazyků

pro děti v DV případně JAK děti jazyky učit.

A to je celkem pecka!

Protože jazyky, dle mých zkušeností ,  jsou ten

nejmenší problém, pokud dodržíte pár bodů, které se

vašim předchůdcům, rodinám v domácí škole,

osvědčily.   

Tipy na výuku
angličtiny pro
domoškoláky

Autorka článku: Stáňa Kratochvílová

TIPNETE SI,  KTERÉ
TO JSOU?

Učte děti pokud možno

jinak než se učí jazyky v

klasické škole. Využijte

toho, že angličtina může

být přirozenou součástí

života, místo učebnic,

které asi vaše děti k

angličtině nezlákají .



Nechte děti jazyk v první řadě poslouchat, najděte si

krátké animované příběhy  pro ty nejmenší,  později

pouštějte fi lmy v originále .  Ideální je například

Prasátko Pepina v anglické verzi .

U nás také frčely animované krátké příběha Charlie

and Lola, který mi poradila jedna “služebně starší”

mamina z domácí školy a nás úplně nadchnul. kromě

opravdu jednoduché angličtiny má totiž i  velmi

kultivovanou grafiku. 

Objevte nějakou fajn online aplikaci,  dítě u ní

dokáže být samostatné a vám se uleví!  Navíc se

můžete učit kdekoliv na mobilu, třeba na cestách.

A to hlavní nakonec - dopřejte dětem online hry v

originále. Ano, je to tak. Děti ,  které hrají  na PC se

dříve nebo později angličtinu naučí.  Zjistí  totiž,  že

svět herních tutoriálů je v angličtině nekonečný a

při společných online hrách se prostě s kamarády

z celého světa domluvit nějak potřebuje :)

Využijte toho, že vám v této době zahraniční svět

leží přímo uprostřed vašeho obývacího pokoje.

Neznamená to, že byste museli být tomuto světu

otevřeni pořád, ale občas vám to hodně

zjednoduší učení :)  Takže vzhůru do Minecraftu,

ale nezapomeňte aplikaci přepnout do angličtiny.



Aplikace, kde se můžete naučit nejen angličtinu, ale

další desítky jazyků: Moje dcera se tam například

zcela samostatně naučila korejštinu a to tak, že se

následně přihlásila po střední škole do návazného

studia korejštiny :)

Pro většinu domoškoláků je Duolingo již standardní

věc, došlo mi ale, že ne každý tuto aplikaci,  zná a pro

nováčky by to mohla být pecka! 

My, co máme děti v domácí škole už mnoho let,

známe Duolingo dávno, je nám totiž velkým

pomocníkem!

Jazyk se učíte na mobilu kdekoliv,  třeba po cestě do

ZUŠky nebo na nákup, opakujete slovíčka a učíte se

gramatiku. Zbytek výuky cizího jazyka obstará

Minecraft nebo jiná PC hra. 

Duolingo - aplikace, která
mezi domoškoláky frčí

 Autorka článku: Stáňa Kratochvílová, některé tipy převzaty
z uzavřené FB skupiny Učit nebo neučit

DUOLINGO

https://www.facebook.com/groups/3026450244298052
https://cs.duolingo.com/


Pokud se vám to zdá neuvěřitelné, věřte, že

poslechem v PC hrách nebo tutoriálech na stavby z

LEGA nebo malování očí případně skládání z papíru,

se děti naučí základy prostě jedna dvě.

A pokud to s Duolingem zaobalíte trochou gramatiky,

můžete na klasické AN učebnice v domácí škole

zapomenout!

A zdaleka nemluvím jen o Angličtině, Duolingo nabízí

už asi 40 jazyků.

Znáte Duolingo? Jaké máte zkušenosti?

Další aplikace zmiňované na sociálních sítích:

Memrise

SciLearn English

Kid Family English

Wocabee 

Quizlet

 

Pokud máte další tipy na výukové aplikace

anglického jazyka, napište nám jejich název

a případně pár vět o tom, jak fungují na email

info@ucitneboneucit.cz

DUOLINGO

https://cs.duolingo.com/


SVÁTEKSVÁTEK
HROMNICHROMNIC



SLAVÍTE S DĚTMI SVÁTEK
HROMNIC?

Svátek Hromnic už téměř vymizel z našeho
kalendáře a je to možná trochu škoda!
Pokud máte chuť se s dětmi k tomuto svátku vrátit ,
máte skvělou pří ležitost stáhnout si  u mě na webu
pracovní l isty níže a užít  si  čas s dětmi všech
věkových kategori í

krátký popis toho, co naši  předkové na Hromnice
dělal i  a co je hromnička
didaktický postup, jak s tématem Hromnic
pracovat
pracovní l ist  na vyrábění svíce hromničky
ukázkový pracovní l ist ,  jak svíci  pojednat

Co v pracovních l istech najdete?

Chci stáhnout pracovní listy

Autorka příspěvku: Stáńa Kratochvílová
Materiály nachystala:  Markéta Rumpíková

https://ucitneboneucit.cz/tip-jak-prozit-svatek-hromnic-a-pracovni-list-zdarma/
https://ucitneboneucit.cz/tip-jak-prozit-svatek-hromnic-a-pracovni-list-zdarma/


BLUDIŠTĚBLUDIŠTĚ



Bludiště
Pro nejmenší děti

Domoškolák
on-line časopis pro rodiny

s dětmi v individuálním vzdělávání 
www.ucitneboneucit.cz

VYTISKNOUT

https://www.canva.com/design/DAE1s8E7K-s/LIawvXGEgF2Oo0wPQNPkzw/view?utm_content=DAE1s8E7K-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Bludiště
Pro větší děti

Domoškolák
on-line časopis pro rodiny

s dětmi v individuálním vzdělávání 
www.ucitneboneucit.cz

VYTISKNOUT

https://www.canva.com/design/DAE1s8E7K-s/LIawvXGEgF2Oo0wPQNPkzw/view?utm_content=DAE1s8E7K-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Bludiště
Pro starší děti

Domoškolák
on-line časopis pro rodiny

s dětmi v individuálním vzdělávání 
www.ucitneboneucit.cz

VYTISKNOUT

https://www.canva.com/design/DAE1s8E7K-s/LIawvXGEgF2Oo0wPQNPkzw/view?utm_content=DAE1s8E7K-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


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!



Domoškolák
on-line časopis pro rodiny

s dětmi v individuálním
vzdělávání 

www.ucitneboneucit.cz

Grafická úprava časopisu:
Julie Rawding

https://ucitneboneucit.cz/

