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Běháme Daily
mile každý den
Velká přestávka
začíná vždy patnácti
minutovým
běháním. Běháme
společně celá škola.
Daily mile je
celosvětový projekt,
informace o něm
jsou na webu
thedailymile.co.uk.

Informace z Naší školy po dvou měsících
Naše škola Praha zahájila svou činnost 3. září 2018. Vznikla poněkud
živelně přes léto. Bleskově jsme zařídili prostory a začali se učit.
Máme 9 ročníků, o děti se stará sehraný tým průvodců a všechny nás
to spolu baví.
V současné době vzděláváme děti, které jsou zapsány na domácím
vzdělávání. Požádali jsme o akreditaci školy a zakládáme střední školu, aby
měli naši deváťáci možnost pokračovat v dalším studiu s námi.
V Naší škole máme jednak tradičními předměty, jako je český jazyk, anglický
jazyk, matematika, ale také s předměty „svět“, „společnost“, „příroda“, „život“
a „studio“. Přijďte se podívat!

VE ČTVRTEK 15. LISTOPADU
VE 14:30 HODIN SE K NÁM
MŮŽETE PŘIJÍT PODÍVAT.
BUDEME MÍT DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA
NAŠICH STRÁNKÁCH.

VE STŘEDU 12. PROSINCE
MOHOU NAŠI RODIČE
PŘIJÍT A SEDNOUT SI NA
ŽIDLE SVÝCH DĚTÍ.
ZKUSÍME SI, JAK SE U
NÁS UČÍME.

V STŘEDU 19. PROSINCE
BUDE VÁNOČNÍ VEČÍREK!
ZVEME NAŠE DĚTI, RODIČE
A PRŮVODCE. MÍSTO ZATÍM
TAJÍME, ALE ROZHODNĚ SE
TĚŠTE, TOHLE BY JEDEN
NEVYMYSLEL.

Máme za sebou
podzimní
výjezdy
Malé děti se
vypravily do
Bořkova, velké byly
v Šiškovicich. Téma
výjezdů souviselo se
státním svátkem a
oslavami 100. výročí
založení ČSR.
Informace o výjezdu
jsou na další straně
newsletteru. Najdete
tam stručně sepsaný
obsah výjezdu pro
starší děti.
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Jak jsme zakládali
republiku! Zpráva z
výjezdu starších dětí
Děti z druhého stupně si během
výjezdu na skautskou chatu u
Šiškovic na vlastní kůži prožily
zakládání Československé republiky.
První den samostatně putovaly ve
skupinkách po Slatiňanech až k chatě v lese
a kromě hledání správné cesty s mapou se
musely vypořádat s úkoly souvisejícími
s různými aspekty života v dobách
Rakouska-Uherska (němčina, školství,
obrození, průmysl, tajná policie).
Další den se děti vžily do rolí
československých legionářů při bitvě u
Zborova a pokoušely se vymyslet týmovou
taktiku pro úspěšný průlom ze zákopu –
simulovaného vypuštěným bazénem.
V další fázi hry jsme se snažili probojovat
přes celou Sibiř pomocí obrněného vlaku,
spolupráce v menších skupinkách,
efektivního hospodaření se zdroji a spousty
běhání. Na konec si děti prožily jednání

TGM s americkým prezidentem Wilsonem,
kdy musely složit a interpretovat jeho slavný
„10. bod“.

„Tož demokracii bychom už měli,
teď ještě nějaké demokraty.“
T.G.Masaryk
Večer vznikla republika. Poslouchali jsme
pásmo originálních dobových nahrávek
včetně hudby, předpovědi počasí či projevu
TGM o demokracii. Na úplný závěr děti
čekala ještě noční procházka a zastavování
u svíček, které je provedlo významnými
událostmi a roky za celých sto let existence
republiky.

DĚTI MAJÍ PRÁVA, ALE UČÍME JE I ZODPOVĚDNOSTI
Na začátku školního roku jsme s týmem řešili, jak děti učit zodpovědnosti.
Jeden recept jsme našli, je jím systém, kdy se k právům všech našich dětí
přidávají i povinnosti tak, jak to běžně funguje v dospěláckém světě. Kdo
by vám například poslal na účet výplatu, když si nesplníte svoje pracovní
povinnosti?
Společně ve všech věkových skupinách děti promýšlely práva a z nich
vyplývající povinnosti vymýšlely. Konzultovali jsme je i na ranních
setkáních celé školy. Výsledkem jsou jednoduché formulace jako
například: Mám právo si hrát se stavebnicí. Mám povinnost ji po hraní
uklidit.
Deváťáci tento týden málem poznali následek, který z tohoto systému
plyne. Při čekání na odpolední vyučování se jim nechce být v klubu s
prcky. Opravdu mají právo ve svojí místnosti zůstávat sami. Na toto právo
se vážou povinnosti jako požádat dospělého o otevření okna, pokud to je potřeba, nebo opouštět místnost
vždy uklizenou. Ve středu však v jejich místnosti zůstal velký nepořádek. Stačilo jen ráno na společném
setkání připomenout, že jejich povinnost nebyla splněna a že v případě opakování mohou ztratit právo na
užívání místnosti ve volném čase...

