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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 vydělávání 
www.ucitneboneucit.cz
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jak si
mohou děti
vydělat
peníze

Stanislava Kratochvílová



Také už jste od vašich dětí slyšeli otázku: „A kde si
můžu vydělat peníze, když mi ještě není 15?“ Tato
otázka se objevuje v mnoha rodinách a v těch
domoškoláckých mi přijde, že možná ještě častěji,
než tam, kde děti chodí klasicky na denní výuku. 

Čím to je? Je to jednoduše tím, že pokud se dítě učí
doma, má mnohem větší prostor si svůj čas
zorganizovat a zvolit si priority, čemu se věnovat.
Dítě, které tráví většinu svého dne ve škole, v čase
doma vypracuje úkoly a pokud alespoň chvíli
odpočívá, den má naplněný.

Pokud rodina, která učí doma, využívá potenciál
domácí školy, finance a praktický život s nimi, dítko
brzy vidí, že finance do života jednoduše patří a učí
se s nimi přirozeně pracovat. Brzy tak nastává
potřeba si také nějaké „vydělat“ a protože má na to i
časový prostor nebo si jej může společně s rodiči
vytvořit, začne se po takových příležitostech ptát.

Některé z následujících tipů lze začít konat
okamžitě, u některých je třeba projít si podmínky
jejich provozování. Možná dítě podpoříte v tom, že
využijete svůj živnostenský list, aby bylo vše oficiální.
Je to na vás, co si vyberete.

Jak si mohou dětiJak si mohou dětiJak si mohou děti         
   vydělat penízevydělat penízevydělat peníze



Jaké jsou tedy konkrétní tipy, které mohou starší
děti využít?

Osvědčený způsob, který je vhodný i pro ty
mladší a všichni ho známe z různých
školních bazarů nebo trhů, které pořádají
komunitní skupiny.
Děti vytváří vlastní výrobky a následně je
prodávají ostatním.
Tento způsob se dá hezky využít i pokud
máte nějakou tradici domácích rodinných
oslav se širokým příbuzenstvem.
Při narozeninové oslavě, na babiččiných
sedmdesátinách a podobných akcích
můžete pomoci dětem zorganizovat
podobnou akci, ideálně za nějakým
konkrétním účelem.
To se potom lidem i lépe nakupuje, když
vědí, v čem dítě konkrétně podpoří.

Bazar výrobkůBazar výrobkůBazar výrobků



Pokud máte odvahu a živnostenský list,
můžete svého malého kuchaře podpořit
ve výrobě drobných sladkostí.

Ano, budete si muset společně nastudovat
pravidla, za jakých lze doma takové pečení
provádět, ale věřte, není to složité.

Stačí vám zdravotní průkaz a zápis volné
živnosti ve vašem živnostenském listu, který
zatím vaše dítě mít nemůže.

Tím se vám ale otevřou dveře k tomu, aby
vaše dítě dodávalo cukrovinky do oficiálních
kaváren a obchůdků.

Pečení sušenekPečení sušenekPečení sušenek

Pokud nebydlíte na úplné samotě, můžete
se poptat u sousedů, zda by se jim hodila
drobná výpomoc.

Odklízení sněhu, zajít do lesa na dřevo
k zátopu, posekat zahradu a podobně.
Divili byste se, kolika lidem to přijde vhod.

Chce to ale i trochu odvahy, protože obejít
sousedy a nabídnout svoji práci, může být
pro někoho obtížné

Sousedská výpomocSousedská výpomocSousedská výpomoc



Ořechy a jablka se vykupují moc dobře,
švestky a hrušky rádi vykupují i palírny.

Hodně teď i lidé oceňují sběr bylin, jejich
sušení a dodání až do domu.

Stačí vytvořit základní nabídku a poptat se
přátel, ne každý má vedle domu šípkový
nebo bezový keř.

Sběr plodů ze zahradySběr plodů ze zahradySběr plodů ze zahrady



Současné děti se narodily do digitálního světa
a většina ho velmi dobře ovládá.

Teď, před Vánoci, mohou vaše děti nabídnout
tvorbu Vánočního přání nebo videa, které vaši
známí následně budou posílat místo
pohlednice.

V oblasti využití digitálního designu najdete
určitě mnoho dalších nápadů.

Výroba plakátku, pozvánky, nebo třeba tvorba
jednoduchého webu není pro dnešní
dospívající žádný problém. 

Práce na PCPráce na PCPráce na PC

Už jste zkoušeli třeba Canvu?
V základní verzi FREE je free

navždy... 
Zde je odkaz na vyzkoušení plné verze

na 30 dní zdarma. 

https://tinyurl.com/canva30dnizdarma


Věřte, že někdy děti od dětí pochopí víc než
od dospělého.
Domoškolácké rodiny s více dětmi toto moc
dobře vědí. A pan Hejný ve své metodě výuky
matematiky taky.

Takže váš potomek může klidně nabídnout
svoje znalosti a vášeň pro nějaký obor
a předávat ho formou výuky dítku z jiné
rodiny a všichni budou spokojení.

Máte další tip na to, jak si děti mohou
vydělávat peníze?
Máte příběh, jak si vaše dítko splnilo svůj
sen, na který si samo vydělalo?

Pište na e-mailovou adresu:
info@ucitneboneucit.cz a do předmětu
napište ČASOPIS 
Těšíme se! 

Předávání znalostíPředávání znalostíPředávání znalostí

mailto:info@ucitneboneucit.cz


VÁNOČNÍVÁNOČNÍ
SUDOKUSUDOKU



Sudoku
pro nejmenší

Domoškolák
on-line časopis pro rodiny

s dětmi v individuálním vydělávání 
www.ucitneboneucit.cz

VYTISKNOUT

https://ucitneucit.cz/wp-content/uploads/2021/11/SUDOKU-3-VERZE.pdf


Sudoku
pro větší

Domoškolák
on-line časopis pro rodiny

s dětmi v individuálním vydělávání 
www.ucitneboneucit.cz

VYTISKNOUT

https://ucitneucit.cz/wp-content/uploads/2021/11/SUDOKU-3-VERZE.pdf


Sudoku
pro rodiče

Domoškolák
on-line časopis pro rodiny

s dětmi v individuálním vydělávání 
www.ucitneboneucit.cz
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https://ucitneucit.cz/wp-content/uploads/2021/11/SUDOKU-3-VERZE.pdf


Pečeme cukroví 

V domácí škole je skvělé, že nás může většinu
času učit život sám a že to, co je třeba se učit,
můžeme zapojit do všech rodinných činností.

Protože se blíží Vánoce, je tu jeden tip na pečení
cukroví s dětmi a hlavním tématem bude
angličtina. Upečte si cukroví s anglickými slovy
tématicky vánočními.

Protože slova děti tisknou na vykrájené tvary,
budete potřebovat recept na těsto, které se vám
moc nenafoukne. Možná máte nějaký takový
osvědčený recept na sušenky z vaší rodinné
kuchařky. Pokud ne, tady jeden nabízíme:

v angličtině



K tisknutí potřebujete sadu plastových písmen -
razítka na sušenky, koupíte například ZDE, ale
druhů je mnoho desítek, najděte si takové, které
vám budou nejvíce vyhovovat.

Možná vymyslíte i další možnosti, jak písmenka
do těsta vytlačit.

U malých školáků možná budou stačit jen
jednotlivá písmena a na to by mohla fungovat
i obyčejná tiskátka vytvořená z brambor tak, jak
to známe z dětství.

240 g hladké mouky
95 g moučkového cukru
125 g másla
1 vajíčko
vanilka 

Recept na domácí sušenky

https://www.mall.cz/vykrajovatka/poproncz-razitka-na-susenky-pismena-100058973796?gclid=EAIaIQobChMIgYS_kLqx9AIVh8x3Ch2FSgmfEAQYAiABEgIlpPD_BwE


Tak hurá do tvoření a zde ještě seznam základních
vánočních slov:

CHRISTMAS
HAPPY NEW YEAR
MERRY CHRISTMAS

SWEETS
GIFTS

PRESENTS
CHRISTMAS EVE

SNOWFLAKE
SANTA CLAUS

MILK AND COOKIES
CHRISTMAS LIGHTS

JINGLE BELLS
SILENT NIGHT

SNOWMAN
CANDY CANE
DECEMBER

CAROLS



ROZCESTNÍKROZCESTNÍK
DOMÁCÍDOMÁCÍ
ŠKOLYŠKOLY

Jak postupovat, pokud
uvažujete o tom, že budete své

děti vzdělávat doma

Jak na DV v MŠ



Rodič v době zápisů do MŠ
dodá řediteli MŠ Oznámení

o IV. 

Více informací
k povinnému

předškolnímu vzdělávání
ZDE

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ v MŠ
v rámci povinného předškolního vzdělávání 

Nyní, v průběhu školního
roku 2021/2022 

Další školní rok, tedy
od září 2022

Podám řediteli MŠ, kterou mé
dítě navštěvuje, Oznámení
o individuálním vzdělávání 

Oznámení o IV
ke stažení ZDE 

Vzor o Oznámení o IV
ke stažení ZDE 

Dítě zůstává doma ode dne, ke kterému
datujete Oznámení, ředitel MŠ

o povolení IV nerozhoduje, ale pouze
bere na vědomí 

Pokud dítě nastoupí do IV později než
v měsíci listopad nebo prosinci

daného školního roku, již neabsolvuje
Ověření. 

Dítě již navštěvuje MŠ
akreditovanou MŠMT ve školním

roce 2020/2021

Dítě zůstává v IV od počátku školního
roku, tedy 1. září. Ředitel MŠ o povolení

IV nerozhoduje, ale pouze bere
na vědomí 

Dítě je povinno se se zákonným
zástupcem dostavit v měsíci listopadu
nebo prosinci (dle termínů daných MŠ)

k Ověření do MŠ. Více o ověření ZDE. 

Dítě zatím nenavštěvuje MŠ
akreditovanou MŠMT 

Zákonný zástupce je
povinen během měsíce

května zapsat
do povinného

předškolního vzdělávání
v MŠ dle termínu zápisu

ve vybrané MŠ 

WWW.UCITNEBONEUCIT.CZ ve spolupráci s Máma která podniká

https://ucitneboneucit.cz/index.php/povinne-predskolni-vzdelavani-v-otazkach-a-odpovedich
https://drive.google.com/file/d/1NxxZJVKJlpoXnDfDCstXqYdN72kROFgH/view
https://drive.google.com/file/d/1X-nP7ATOqdpKRMZo_jA_wDfB39v2yhb4/view
https://ucitneboneucit.cz/index.php/24-overeni-neni-prezkouseni-aneb-jak-ma-dle-zakona-i-selskeho-rozumu-probihat
https://ucitneboneucit.cz/
https://www.instagram.com/mama_ktera_podnika/


ROZCESTNÍKROZCESTNÍK
DOMÁCÍDOMÁCÍ
ŠKOLYŠKOLY

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

Jak na DV v MŠ
ROZCESTNÍK - ČERNOBÍLÁ VERZE K TISKU

V příštím vydání časopisu se můžete
těšit na:

Jak na DV v zŠ
aneb jak postupovat, pokud uvažujete o

domácím vzdělávání v průběhu
základní školy

https://ucitneucit.cz/wp-content/uploads/2021/11/ROZCESTNIK-jak-na-DV-v-MS.pdf


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

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

DOMOŠKOLÁCKÉ AKCEDOMOŠKOLÁCKÉ AKCEDOMOŠKOLÁCKÉ 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.



Škola hrou aneb jak na český jazyk s pomocí

společenských her?

Zde je pár tipů, které se objevily v diskuzi na FB

stránce Učit nebo neučit pod příspěvkem o tom,

jak podpořit bil ingvní děti ve výuce češtiny. Tipy

jsou ale aktuální i  pro nás ostatní,  tedy zde sdílím

některé z nich.

Díky všem rodičům z facebookových diskuzí,  kde
jsem se ptala na hry rozvíjející češtinu, že mi
poskytli svoje tipy a zkušenosti.

Společenské hry
k rozvoji českého

jazyka



Evergreen, díky kterému se učí už mnoho let děti
vyjmenovaná slova opravdu hrou.

A nutno dodat - nečekejte, až budou vaše děti

„probírat“ vyjmenovaná slova v rámci školy. Kupte

si Ypsilonii určitě dřív.

Je to hra krásná, zábavná, ale spíše pro děti menší

a ony vše nasají a ve 3. třídě „jako když je najde“.

Ypsilonie
Cesta do Vyjmenované země

prohlédnout v obchodě >>>

https://www.martinus.cz/?uItem=273635&z=Z11DSS&utm_source=z%3DZ11DSS&utm_medium=url&utm_campaign=partner


Společenská hra, která si

získala neuvěřitelnou

popularitu, a to nejen

v Čechách, ale po celém

světě!

Kdo nezažil ,  tedy vlastně

nehrál,  neuvěří!  A víte,

co je největší kouzlo této

hry, které stojí  v tomto

časopise zmínit?

prohlédnout v obchodě

Krycí jména

 Autoři jsou z našich domoškoláckých

řad a všechny hry, které generují ,  jsou

řádně odzkoušeny na jejich dětech.

Skvělá hra na rozvoj slovní zásoby.

https://www.martinus.cz/?uItem=296065&z=Z11DSS&utm_source=z%3DZ11DSS&utm_medium=url&utm_campaign=partner
https://www.martinus.cz/?uItem=296065&z=Z11DSS&utm_source=z%3DZ11DSS&utm_medium=url&utm_campaign=partner


prohlédnout v obchodě >>>

Podstatná jména: Desková
didaktická hra

V této hře děti určují mluvnické kategorie

podstatných jmen.

Za mě toto není úplně mega zábavný motiv na hru

ale. . .  pokud tímto učivem potřebujete projít ,  tak

vás to možná zaujme víc než klasická cvičebnice.

https://www.martinus.cz/?uItem=746275&z=Z11DSS&utm_source=z%3DZ11DSS&utm_medium=url&utm_campaign=partner


prohlédnout v obchodě >>>

 Kvarteto
vyjmenovaná slova

Kdo by neznal kvarteto? Najdete zde sedm sad

kvartet a další tipy na hraní s kartami. Osobně

bych také nečekala na třetí třídu, ale pokud vás

tento nápad zaujme, zakoupila určitě dříve.

https://www.martinus.cz/?uItem=659607&z=Z11DSS&utm_source=z%3DZ11DSS&utm_medium=url&utm_campaign=partner


prohlédnout v obchodě

DIXIT
Geniální hra, která podporuje především rodinnou

zábavu a nepřímo také slovní zásobu a schopnost

se vyjadřovat!

To je prostě lepší než učebnice slohu!

Mimo jiné, prý Hra roku 2010.

https://www.martinus.cz/?uItem=960217&z=Z11DSS&utm_source=z%3DZ11DSS&utm_medium=url&utm_campaign=partner


prohlédnout v obchodě >>>

Blábol
A poslední doporučení je tato karetní hra, kde děti

z daných slov sestavují věty.

Jak už tušíte, vycházejí neuvěřitelné „bláboly“,  tedy

o zábavu je postaráno a o to, aby si při sestavování

absurdních her procvičily i  slovní druhy, také.

https://www.martinus.cz/?uItem=171003&z=Z11DSS&utm_source=z%3DZ11DSS&utm_medium=url&utm_campaign=partner


ADVENTNÍADVENTNÍ
KALENDÁŘKALENDÁŘ



OBRÁZKY DOOBRÁZKY DOOBRÁZKY DO
ADVENTNÍHO KALENDÁŘEADVENTNÍHO KALENDÁŘEADVENTNÍHO KALENDÁŘE   
Soubor šesti  A4 l istů s obrázky lze jednoduše
vytisknout,  ostříhat široké bílé okraje papíru
kolem obrázků a slepit pod sebe.

Vznikne vám dlouhý obrázkový had, kde
největší  obrázek,  který je určen na Štědrý den,
bude nejvýš.

A pak už jen stříháte a stříháte….
a těšíte se na 24. 12.

Chci stáhnout ZDARMA obrázky

https://ucitneboneucit.cz/index.php/tipy/59-jednoduchy-adventni-kalendar-ke-stazeni


Soubor obsahuje šest A4 listů.
Na každém listu jsou čtyři

obrázky.
 

Obrázky jsou ručně kreslené,
v černobílé variantě.

 
Kalendář je vhodný

i pro mateřské školy, protože
v původní velikosti je
dostatečně prostorný

a dlouhý.

TO CHCI

https://ucitneboneucit.cz/index.php/tipy/59-jednoduchy-adventni-kalendar-ke-stazeni


JAK ZVLÁDNOUTJAK ZVLÁDNOUTJAK ZVLÁDNOUT
DOMÁCÍ ŠKOLUDOMÁCÍ ŠKOLUDOMÁCÍ ŠKOLU

S VÍCE DĚTMI?S VÍCE DĚTMI?S VÍCE DĚTMI?   



Napsali  jsme rodičům, kteří  mají  doma
čtyři  a více dětí .

Každý má určitě svoje způsoby a toto
jsou jen některé pohledy na věc.  Určitě
jich existuje mnoho, ale třeba vás zrovna
tyto vás budou inspirovat!



CO SE TICO SE TICO SE TI
JAKO MÁMĚJAKO MÁMĚJAKO MÁMĚ
OSVĚDČILOOSVĚDČILOOSVĚDČILO

PŘI ZVLÁDÁNÍ DOMÁCÍPŘI ZVLÁDÁNÍ DOMÁCÍPŘI ZVLÁDÁNÍ DOMÁCÍ
ŠKOLY S VÍCE DĚTMIŠKOLY S VÍCE DĚTMIŠKOLY S VÍCE DĚTMI

V RŮZNÝCHV RŮZNÝCHV RŮZNÝCH
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Osvědčilo se mi zhruba naplánovat učivo do školního roku
– vezmu pracovní sešity a rozpočítám počet stránek
na týden – počítám na osm měsíců, jednak si tím vytvořím
rezervu a jednak jako motivace pro děti, že mají volno
před Vánocemi a prázdniny mohou zažívat už v květnu… 

Samozřejmě, že se učíme stále – ale jinak, nad sešity
trávíme jen nutný čas a v počasí, kdy nás to ven neláká.
Neděláme drama, když zjistíme, že jsme o pár týdnů
pozadu, protože jinde jsme napřed a času je dost :)

Markéta, 5 dětí 



Využíváme čas podle potřeb každého z nás. Ne vždy je
hlava na matiku, tak vytáhneme mikroskop nebo pustíme
dokument. A já také nemám každý den tu nutnou dávku
trpělivosti a nadhledu.

Je dobré vést děti k samostatnosti ve vzdělávání - čemu
rozumí, samy procvičují nebo se učí vzájemně. Při vaření
syn třeba počítá nahlas a já jen komentuji.

Společně se učíme napříč ročníky – podle schopností dětí.
Učíme se v jedné místnosti většinou u jednoho stolu, ne že
by to vždy pomáhalo věci, ale děti chtějí být na jedné
hromadě.

Třeba dějepis, přírodopis se učí podle materiálů
pro 6. ročník společně dcera (6. ročník) i syn (5. ročník) –
děti to víc baví, spojuje je to a oba tomu rozumí. Podobně
čtení - synovi se specifickými potřebami učení ve 3. ročníku
nejde ještě plynule, tak se učíme s dcerou v prvním ročníku
- ne ze slabikáře, ale z materiálů pro děti s SPU ve vyšších
ročnících (a dcera k tomu má ještě PS pro klasickou
1. třídu).



Syna mám doma sedmým rokem. Staršího jsem začala učit
v polovině čtvrté třídy, kdy měl mladší za sebou půl roku
první třídy. Tedy kluci jsou od sebe tři roky.

Společnou výuku jsme zažívali tři a půl roku, plus nejstarší
syn v klasické škole a k tomu se narodila ještě dcerka.

Naši kluci jsou naprosto povahově rozdílní, což se ukázalo
jako výhoda.

Takže zatímco jeden tvrdě spal, tak jsem si ráno vlezla
do postele k druhému a před snídaní jsme zvládli část
učiva (většinou D, Př, nebo Z).

Jeho hlavním cílem bylo mít vše co nejdříve hotovo, běda
když něco nešlo úplně rychle, to byly docela bouřlivé
cholerické reakce.

Mladší zase nikam nespěchá, žádná přestávka není dost
dlouhá a natahuje se, co to jde. Kluky jsem v průběhu
dopoledne střídala.

S jedním se učila, druhý dělal něco samostatně, nebo měl
volno. A do toho jsem se nějak pokoušela uvařit.

Po obědě jsem odcházela za mojí prací. Někdy jsme něco
dodělávali večer.

Pavlína, 4 děti



Výborné bylo, že v té době se okolo nás vyrojilo několik
dalších domoškoláckých rodin a společně jsme podnikali
spousty exkurzí, výletů, tvoření, setkání...

První rok pravidelně jednou za týden. Později, kdo chtěl,
nabídl nějakou aktivitu a další se dle zájmu přidali. Bylo to
takové svobodné volné sdružení. V jedné rodině měli kluky
stejného věku jako naši. Spolu jsme byli hodně v kontaktu
i dělali někdy společné učení. Kluci spolu měli hodiny
angličtiny, výtvarku, kapelu. To hodně pomohlo.
 
V čem vnímám výhodu společného domškoláctví?

Intenzivní společné sdílení života, mnoho společných
zážitků, společná hodnocení.

Vnímala jsem, že do domoškoláctví je i velmi zapojený náš
nejstarší syn, přestože chodí do klasické základky. I když
nebyl nikdy v domácí škole, bude už vždy vnímat vzdělání
ještě v jiných souvislostech a s jinou zkušeností
než vrstevníci. A kromě toho učil kluky fyziku a moc ho
bavilo doučovat, mě matiku.



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?

DOMOŠKOLÁCKÉDOMOŠKOLÁCKÉDOMOŠKOLÁCKÉ
OKÉNKOOKÉNKOOKÉNKO

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
vydělávání 

 
www.ucitneboneucit.cz

Grafická úprava časopisu:
julierawding.com

https://ucitneboneucit.cz/
https://julierawding.com/

