
SETKÁNÍ 19.9. 2018
náš start, adaptace, učení, výjezdy...



JAK SE MÁME, JAK VYPADÁ DEN...
● děti velmi dobře spolupracují, jedeme podle rozvrhu
● prostředí má na děti evidentně zklidňující efekt
● společně pracujeme na právech a na povinnostech, 

které nutně na práva navazují
● každý den začínáme ranním kruhem
● v polovině dopoledne chodíme běhat Daily Mile
● na oběd chodíme společně ve dvou možných 

časových termínech



RANNÍ KRUH
● od 8:30 začínáme společným setkáním celé školy
● učíme se omlouvat v případě, že někdo přijde pozdě

○ některé děti vozí rodiče pravidelně o pár minut pozdě
○ šlo by to o pět minut uspíšit?

● každý den si říkáme, jaký máme cíl a plán
● každý den se 5 lidí představuje ostatním v rámci tzv.Klíčků ke škole 

(přijímací zkouška složená z řady úkolů)
● v kruhu vítáme nové děti na zkušební týden
● nyní vzniká společná písnička, kterou bychom ranní setkání uzavírali 

a začínali výuku :-)



DAILY MILE

● to jsme nevymysleli, ale převzali :-)
● funguje na mnoha školách ve světě
● v 10:15 jdeme na 15 minut běhat
● pak následuje svačinka a další výuka
● pochopitelně mají k běhu jiný přístup 

mladší děti a jiný starší děti :-)
● již vznikl tzv. Klub ctihodných mílařů - 

“nikdy nezastavíš”



CO SE DĚJE VE VĚKOVKÁCH
1.,2.,3. - první část vyučování - intenzivní práce na čtení, psaní a počítání, 
následně často pobyt venku, poznávání okolí apod., v angličtině - 1x týdně tvoření 
v angličtině s Shannan, další hodiny výuka

4.-5. - děti se opravdu učí, střídá se nadšení a únava. V menší skupině se daří 
nastavit funkčně pravidla a pracovní návyky. Podpořte prosím děti při plnění 
průvodek. 

6.-7. - probíhá výuka dle rozvrhu, odpoledky zatím zátěž, probíhá zvykání :-)

8.-9. - probíhá výuka dle rozvrhu, rozptylujeme obavy, které vznikají ze střetu s 
realitou :-)



CO JE TO PRŮVODKA A KLÍČKY
Průvodka

- viz ukázka 

Klíčky

- seznam úkolů pro jednotlivce i pro tým
- každý z nás se snaží získat “klíčky” ke škole 

a stát se skutečným žákem/průvodcem
- od 1.10. má právo hlasovat, nosit školní triko 

a jezdit na výjezdy - jen ten, kdo klíčky splnil



KROUŽKY

- zatím není dost zájemců o jednotlivé aktivity (min. 5)
- v jednání je němčina - vyhodnotíme po týdnu, kdy máme ve škole nové děti 

na zkoušku
- programování - (nyní 4 zájemci)- je třeba sehnat lektora



KLUB venku

- jak to zařídit, abychom chodili ven a uměli si předávat děti?

Návrh: 

V určitý čas jsme vždy venku a pro děti nechoďte.



CO PLÁNUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
VÝJEZDY

24. - 26. 10. -  první výjezd

VZDĚLÁVACÍ AKCE

- děti z 2. stupně pojedou do Prahy zlepšit svou schopnost orientace
- výstavy a představení - info předem, návaznost na výuku



CO PLÁNUJEME V ROCE
LYŽAŘSKÉ KURZY

- plánujeme lyžování pro celou školu, termíny ladíme

VÝJEZDY

- během podzimu vznikne plán na celý rok
- návaznost na učivo

ZÁVĚREČNÁ AKCE

- souvislost se splněnými průvodkami



POLOLETNÍ “PŘEZKOUŠENÍ”

- termíny na “přezkoušení”: 
- 1. - 3. třída: 17.12., 4. - 5. třída: 18.12.
- forma: povídání s dítětem, co dělalo (dle portfolia)
- je vhodné shromažďovat i věci z rodinných výletů,                                          

výrobky z domova apod., aby mělo dítko o čem hovořit 
- pro 2. stupeň: domlouváme se s registrující školou



RODIČOVSKÉ SDÍLENÍ

● možnost setkávání a sdílení 
● zejména prostor pro vzájemné rady ohledně výchovy
● cílem je kromě sdílení také sladění se školou



STROM PRO EVU MACKOVOU :-)
● Eva Macková si zaslouží velký dík za aktivitu, díky 

které Naše škola vznikla
● nyní stále podporuje školu při organizaci přestupů dětí 

na registrující ZŠ
● víme, že má dům a zahradu
● víme, že sice zatím nemá syna, ale že i tak může 

zasadit strom :-D , tak jsme jí jeden koupili na památku


