02
časopis pro přátele Školamyšle / květen 2016

Zápis
do 1. třídy

Školamyšl
v rejstříku škol

strana 2 a 5

strana 4

Asistence
a návštěvy
ve výuce

Koncept
II. stupně
strana 14

strana 8, 9 a 12

Hejného
matematika
ve Školamyšli

Rodičovská
zamyšlení
strana 30

strana 22

Vážení a milí přátelé,
přinášíme druhé číslo občasníku Školamyšlení –
časopisu pro všechny, kdo se zajímají o vzdělávání i pro ty, kteří chtějí o Školamyšli zjistit více.
Na stránkách časopisu naleznete příspěvky rodičů, pedagogů a dětí naší základní školy. Dozvíte
se, co jsme v uplynulém období zažili, co se podařilo i jaké výzvy před námi stojí. Chceme s vámi
sdílet příběhy, zkušenosti i vize, které hýbou životem Školamyšle. “Školamyšlení” je malým ohlédnutím se, prostorem k zastavení. Pojďte se zastavit s námi! Přejeme vám hezké čtení.
rodiče Školamyšle

Sára / To jsem já

Světlemodrý svět Míly Gloserové*

školamyšl

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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* Míla Gloserová, rodič, manželka Honzy, matka Bětky a Toničky,
učitelka na pajdáku a majitelka výtvarného ateliéru

školamyšl
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ZŠ Školamyšl
v rejstříku škol

Kalendář akcí
Co nás čeká do konce školního roku
aneb kalendář akcí! V období od 16.
do 26.5. nás čekají Triády dětí, rodičů a učitelů, kde si vyhodnotíme
plány minulých Triád dětí a zreflektujeme uplynulé období.
18. 5.
Exkurze do Kutné Hory, kterou si
postupně připravujeme a do které se
mohou zapojit se spoluprací rodiče.
27. 5.
Přírodovědná exkurze po stezce
ve Svitavách.
30. 5.
Reflektivní rodičovská kavárna.
2. 6.
Týmová supervize pedagogů,
která je v Mozaice standardem.

Když se vede debata o naší škole
a užívá se pro její označení název Školamyšl, mám potřebu uvést věci
na pravou míru. Vysvětluji, že naše
děti jsou žáky Základní školy Mozaika,
o.p.s. Rychnov nad Kněžnou. Vzdělávají se na pracovišti této školy v Litomyšli, jehož vznik podpořili rodiče
sdružení do spolku Školamyšl. Tedy
že Školamyšl je spolek nikoli škola.
Zároveň činíme kroky k budoucímu
osamostatnění se. Klíčovým východiskem pro postavení se na vlastní
nohy je založit vlastní školu. Žádost
o její zapsání do rejstříku škol jsme
na ministerstvo školství podali a už
víme výsledek! Naší žádosti bylo vyhověno! Máme velkou radost. V příslušných rejstřících jsme zapsáni jako
Základní škola ŠKOLAMYŠL!
Pod názvem Školamyšl tedy v tuto
chvíli existují organizace dvě. Školamyšl, z.s. rodičovský spolek, který je
zřizovatelem školy a samotná škola

„„Základní škola ŠKOLAMYŠL”, jejíž
činnost plánujeme zahájit ve školním
roce 2017/2018. Ve školním roce
2016/2017 zůstáváme pod křídly ZŠ
Mozaika.
Věra Krejčová
předsedkyně spolku a statutární orgán

———————————————————————————————————————————
zřizovatele školy

3–5. 6.
Společný víkend ve Vranicích –
společná akce všech dětí, rodičů
(budoucích a současných) a pedagogů.
22. a 23. 6.
Školní výlet do Chotěnova.
24. 6.
Společný projekt s Mozaikou, který
se koná v Rychnově nad Kněžnou.
27. 6.
Návštěva v regionálním muzeu
na výstavu Tři bratři k filmu Jana
a Zdeňka Svěrákových.
Školní rok zakončíme dne 29. 6.
školní slavností.
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Jak jsme byli u zápisu
Letos se nám plíživě a nepříjemně pomalu začalo se všemi myslitelnými
důsledky naplňovat rčení „„malé děti,
malé starosti“, což v překladu znamená, že našeho Šimona čekal zápis
do první třídy Školamyšle. To, co se
nám zdálo ještě před pár lety celkem
bezpečně vzdálené, bylo až hmatatelně blízko.
Rodiče žáků, kteří prošli sítem zápisu
vloni a první třídu již více nebo méně
úspěšně navštěvují, nám opakovaně
kladli na srdce zásadní pravidla. Tyto
nepsané, ale všeobecně přijaté normy
se týkají nácviku všeho možného, ale
spíše nemožného, co má takový budoucí prvňáček umět. Spíše se to
podobalo požadavkům
k přijímacím zkouškám
na jadernou fyziku
nebo DAMU – namátkou jmenuji
zavazování tkaniček jednou rukou,
zpěv lidové písně
v kroji spojené
s tancem, sčítání
a odčítání zlomků,
kresba portrétu ve stylu kubismu a v neposlední
řadě všeobecný přehled o politické situaci na Blízkém východě
s přesahem na aktuální vývoj ceny
ropy. Proto jsme se moudře rozhodli,
že přípravu necháme z větší části
na Šimonovi a to málo z oborů mineralogie a kosmonautiky, co ještě nezná, ho v rychlosti naučíme večer místo pohádky den před zápisem.
Ten opravdu důležitý moment, který
zásadním způsobem změní poklidný
život předškoláka připadl na jedno nevinně se tvářící únorové odpoledne.
Výslech byl dohodnutý na určitý čas

a Šimon, s psychickou podporou své
mladší sestry Anežky, šel ukázat následovníkům Komenského, že má
v hlavě srovnané myšlenky lépe, než
hračky u sebe v pokojíku, což není
zase tak složité.
Prostředí školy a třídy, pro někoho
možný zdroj nočních můr, bylo z dřívějších společných akcí pro nás i pro
Šimona již dávno probádané území,
na kterém nás nemohlo nic překvapit.
Osobně jsme se totiž ve škole byli
všichni několikrát podívat a jeden celý
radostný školní den si vyzkoušet již
na podzim. Tam jsme si dávno vyhlédli tmavý koutek, kde by Šimon mohl
přečkat všechny stresové situace a zároveň mu přitom ukázali jeho budoucí vědecké pracoviště.
Byli jsme srdečně přivítáni učitelský sborem,
jmenovitě paní učitelkou Helenou
a paní učitelkou
Anetou. Šimon si
v naprosté pohodě
usedl s Helenou
na koberec a bezodkladně začal řešit
bez pomoci logaritmického pravítka a tabulek
složité matematické a logické
úkoly v podobě skládanek, obrázkových příběhů a kreslených rozstříhaných obrázků. V přátelské atmosféře
vedla Helena se Šimonem nenápadný
rozhovor a přestože se mohlo zdát, že
jde jen o pouhou společenskou konverzaci o počasí, „„proklepla“ si důkladně vše. Asi se dozvěděla hodně nejen
o Šimonovi, ale i o celé rodině, a možná více, než sami vůbec víme. Mezitím
jsme s Danem vyplnili školním aparátem vyžadované písemnosti a formality, pochlubili se fotografiemi na ob-
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čanských průkazech, zatímco Šimon
neúnavně sděloval paní učitelce Heleně další a další tajemství o naší rodině.
Na závěr si mohl vybrat za úplné a překročené splnění seznamu úkolů malou
odměnu v podobě obrázku a placky
s logem školy.
Zápis jsme tedy přes počáteční nervozitu rodičů zvládli! Především jsme
ocenili poklidnou atmosféru pohovoru
s předškolákem bez náznaku spěchu
a napětí. Pochopili jsme, že to nás asi
teprve čeká. Šimon byl sám od sebe
a bez přemlouvání úplně nadšený, a informace, že už se oficiálně může nechat nazývat skoroškolákem, mu rozjasnila celý den a o to více se na školní
docházku těší. Později jsme se od něj
dozvěděli, že se sice šel nechat zapsat
do školy, ale oni už ho tam stejně znali a určitě s ním v budoucím rozvoji
školy počítají, takže si učitelka za odměnu zasloužila, aby jí něco málo navíc
sdělil. Tím pádem byla naše rodičovská
nervozita pouhá formalita, protože
samotné dítě o výsledku přijímacího
pohovoru mělo jasno dávno předem.
Teď už zbývá psychicky vydržet do září
a už se doma těšíme, jak ZAČNEME
SPOLU.
Simona a David Edlmanovi
rodiče

———————————————————————————————————————————

školamyšl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Co je triáda – proč je
důležitá a jak se vede?

Začít spolu?
Co to je?

Spolupráce školy s rodinou je jedním
z klíčových principů vzdělávacího programu Začít spolu. Tato spolupráce se
projevuje také v rovině individuálních
konzultací, při kterých se setkávají
dítě – rodič – učitel. Cílem těchto setkání, která probíhají zhruba třikrát
za rok, je dát dítěti prostor k tomu,
aby si uvědomilo a pojmenovalo pokroky v učení, reflektovalo svou práci
a plánovalo další kroky na své cestě
vzdělávání. To vše s pomocí svých rodičů a učitele.
Každý žák si od začátku školního roku
shromažďuje portfolio svých prací,
se kterými během triády seznamuje
své rodiče a na základě kterých demonstruje a hodnotí svůj posun. Dítě
má příležitost vyjádřit se k tomu, co
se mu daří, v čem spatřuje své úspěchy a v čem by naopak potřebovalo
podpořit. Prostor k vyjádření dostanou také rodiče, kteří přispívají svými
postřehy, náměty a úhlem pohledu.
Nakonec žák získává ucelenou zpětnou vazbu od učitele.
Smyslem triády však není pouze hodnocení práce za uplynulé období. Obsahuje také část plánovací, při které
si dítě samo zvolí a zformuluje cíl,
na jehož dosažení chce v následujícím
období do další triády pracovat. Cíl je
formulován zcela jasně a konkrétně
a může se týkat práce v triviu, v centrech aktivit, případné změny chování
nebo osobnostního nastavení. S pomocí učitele si žák pojmenuje konkrétní kroky a postupy práce, které
k dosažení cíle povedou.
Z hodnotící a plánovací triády si každé
dítě odnáší zápis stvrzený podpisem
všech zúčastněných.
Triáda jako prostor pro setkání dítěte
s rodičem a učitelem přináší možnosti společně se ohlédnout, sdílet úspě-

chy, nedostatky a těšit se na další
spolupráci na cestě vzdělávání. To vše
v rovině partnerského dialogu.

Pod tímto pojmem si může nezasvěcený člověk představit ledacos. Aby
tedy bylo jasno:

individuální rozvoj i vzájemnou
spolupráci. Důležitá je pozitivní
atmosféra a radost z učení.

Aneta Štanclová

“Začít spolu“ je vzdělávací program,
(v mezinárodním označení Step by
Step), který v současné době naleznete ve více než 30 zemích světa.
Jedná se o mezinárodně uznávanou
metodiku, která odpovídá požadavkům na vzdělávání v 21. století. V České republice je vzdělávací program
Začít spolu se souhlasem ministerstva
školství realizován od roku 1994
v mateřských školách a od roku 1996
v základních školách. Přináší tedy více
než 20ti leté zkušenosti s inovativními
postupy ve vzdělávání, na které mohou české školy navazovat.
Je důležité říci, že program Začít spolu svými východisky a metodickými
postupy naprosto odpovídá požadavkům, které dnes klade stát na všechny mateřské a základní školy v podobě rámcových vzdělávacích programů.
Začít spolu je jedna z cest, jak dosahovat ve vzdělávání kvality a cílů typických pro moderní školu.
Základní principy vzdělávacího programu Začít spolu:

3. Nabízíme společné vzdělávání pro
všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich
schopností. Zohledňujeme potřeby nadprůměrně nadaných dětí,

1. Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Učíme děti řídit vlastní
učení a přebírat zodpovědnost
za vlastní práci. Proces učení je
pro nás stejně důležitý jako výsledek, proto poskytujeme dítěti
rozmanité zdroje učení a podnětné prostředí.

ale i dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, vývojovými
poruchami apod. Jsme v pravém
slova smyslu inkluzivní.

———————————————————————————————————————————
učitelka

An

ra
Pet

eta

ka

mam

Vojta
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2. Orientujeme se na dítě – nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem
a zájmům. Podporujeme jejich

4. Největší váhu v hodnocení dítěte
přikládáme jeho sebehodnocení.
Děti vedeme k respektu k ostatním a také umění oceňovat práci
druhých.
5. Rodiče jsou partnery školy, kteří
se aktivně podílejí na chodu školy.
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O rozvoj programu Začít spolu se
u nás stará organizace Step by Step
ČR, o.p.s. www.sbscr.cz, www.zacitspolu.eu, která prostřednictvím svých
lektrorů, mentorů a konzultantů napomáhá školám a učitelům zavádět
program Začít spolu do praxe. Je fajn
vědět, že zájem o metodiku Začít
spolu ze strany učitelů i rodičů stále

roste.
Uceleně se s metodikou programu
Začít spolu pro mateřské i základní
školy můžete seznámit v publikacích
vydaných nakladatelstvím Portál.
www.portal.cz
Věra Krejčová
rodič, metodik Začít spolu a předsedkyně spolku
Školamyšl v jedné osobě:-)

školamyšl
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Moje rodičovská
asistence
Sáro, dnes jdu s tebou do školy! Probouzím svoji dceru, Sáru, do nového
rána. V hlavě si promítám diář. V pořádku, žádné schůzky v práci nemám.
Tento den mám naplánovaný už několik týdnů. Jsem zapsán v tabulce
rodičovských asistencí. To bude dobrý, uklidňuji se stále dokola. První
zkušenost a docela nervy. Nebude to
trapný? Vydržím tam celé dopoledne?
Nebudu paní učitelce na obtíž? Co
tam proboha budu dělat? Vyrážíme.
Sára mě drží za ruku (po dlouhé
době:-), cítím, že je na mě pyšná.
Vcházíme na poštu do Školamyšle.
Přivítá mě dětské štěstí. Znáte ho
všichni, křik a smích. Prostě šrumec.
Ahoj, křičí na mě děti, jako by nic. Super, zatím v pohodě, říkám si. Začínáme společným kruhem, kde mě paní
učitelka Aneta představí třídě. Včera
jsme si volali a společně jsme se ujišťovali, že to dáme :-). Je to naše vzájemná premiéra. Jsem její první rodič
při výuce. Neodhadnu, kdo z nás dvou
je více nervózní. A po tomto ranním
kruhu, po marném čekání na zvonění,
to najednou přijde. Totální zapomnění na vše kolem. Jsem úplně vtažen
do dění a do výuky. Paráda, čisté
štěstí (moje)! Nemám čas se ani podívat na hodinky. Asistuji na 100 %,
pomáhám Anetě, odpovídám na tisíce
otázek dětí, jsem vtažen do učení. Při
skupinové práci, lítám (skutečně nejdu:-)) s dětmi k mapě a plním úkoly.
Pak výsledky s mojí skupinkou prezentujeme před ostatními. To je síla,
děti se mnou diskutují. Vyjadřují se
ke své práci, oceňují druhé. Čas letí
a já jen koukám s otevřenou pusou.
Jsem blažený a šťastný, když mohu
číst na konci vyučování z knížky. Toto
privilegium vyhrávám nad Anetou. Až
teď se všechno zklidní. Moje Sára

to jsem já:-)

školamyšl

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Asistence rodičů
ve výuce
Rodičovské asistence vycházejí
z koncepce školy – Rodiče i další členové rodiny a komunity se mohou podílet na průběhu vyučování v roli asistentů pedagoga. Slouží k podpoře
učitele a pomoci dětem v jejich vzdělávání. Zahrnují přímou práci rodiče-asistenta s dětmi v době vyučování,
mohou se týkat také podpory učitele
při přípravě pomůcek, center aktivit
(kopírování, přípravy materiálů…).
V rámci asistencí může učitel zapojit
rodiče-asistenta i do plánování konkrétních činností ve výuce.

s Mikim bojuje o místo vedle mě (tetelím se radostí), někdo polehává,
někdo si jen potichu hraje, ale všichni
poslouchají. Poslouchají mě. Jestli
jsem si ráno připadal jako cizí element, tak teď cítím, že sem jako rodič
patřím. Krásný pocit, nepopsatelný
zážitek. Doporučuji všem rodičům.
Nejde popsat, jen zažít!
Díky Aneto, díky děti,
Leoš Tupec
rodič
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Jak vnímat roli pedagoga při rodičovské asistenci:
• představí rodiči-asistentovi koncept dne (co se bude dít) a sdělí
mu, jakou formu spolupráce od něj
očekává,
• představí rodiče-asistenta dětem
a sdělí jim, co bude rodič dělat,
komu, kdy a kde bude pomáhat,
• dává rodiči-asistentovi v průběhu
dne podněty k zapojení se do aktivit (instruuje ho komu má pomáhat, začlení ho do reflektivního
kruhu atp.),
• po ukončení rodičovské asistence
vytvoří prostor pro krátkou vzájemnou zpětnou vazbu (pedagog
sdělí: co na asistenci rodiče oceňuje, co vyhovovalo a co by příště
uvítal jinak; rodič sdělí: jak se mu
asistovalo, co pro něho bylo příjemné a kde si například nevěděl
rady).
Jak vnímat roli rodiče při asistenci:
• domlouvá si předem termín asistence (zapisuje se na asistenci
do sdílené tabulky; učitel ví, kdo
kdy přijde; ostatní rodiče vidí, který
termín je volný/obsazený); pokud

•

•

•

•
•

se situace mění a na asistenci nemůže, vymaže se z tabulky,
dává prostor dětem, aby mohly
pracovat samostatně a je jim nápomocen ve chvíli kdy, je o to požádán, nebo pokud není určeno učitelem jinak (např. při osobní asistenci,
řízené čtení s prvňáky apod.),
klade otevřené otázky, kterými
směřuje děti k tomu, aby si na odpovědi a řešení přišly samy, než aby
jim rovnou radil,
respektuje instrukce učitele při výuce – jak, na čem a kde má s dětmi
pracovat,
podílí se na řešení aktuálně vzniklých situací ve třídě,
po ukončení asistence dá učiteli
krátkou zpětnou vazbu (jak se mu
asistovalo, zda se cítil být užitečný,
zda má nápad, jak být při asistenci ještě užitečnější, kde si nevěděl
rady…).
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Rodičovské asistence jsou běžnou
součástí spolupráce rodičů se školou.
Asistence jsou vítány a pedagogové
školy i děti s ní počítají a dokáží asistence využívat. Zároveň rodičovské
asistence vytvářejí pro rodiče příležitosti hlouběji pochopit dění ve škole
a význam nastavené školní práce.
Daniel Janata

———————————————————————————————————————————
zástupce ředitele ZŠ Mozaika

školamyšl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Den ve Školamyšli
v obrazech

8.00–8.20 hod.
Ranní kruh

8.20–9.30 hod.
Trivium

Tri
vium

Školní den začíná ranním kruhem –
společným setkáním všech (cca 20
minut). Kruh je prostorem ke sdělování zážitků, k řešení etických otázek,
muzicírování ať už česky nebo anglicky, k představení toho, co děti daný
den čeká.

Následuje společná práce – I. blok
„„ trivium“ (60–90 minut), v němž děti
pracují na úlohách z českého jazyka,
matematiky, angličtiny. Učivo si děti
procvičují formou různých didaktických her, s pomocí pomůcek i pracovních sešitů a listů. Pracují převážně
individuálně, či ve dvojicích ať už v lavicích, na koberci, na chodbě… prostě
na místě, které jim vyhovuje.

Centra ak
tivit

Naše škola pracuje podle metodiky
vzdělávacího programu Začít spolu.
Co to prakticky znamená, je možné
nejsnáze pochopit na příkladu jednoho školního dne.

9.30–10.00 hod.
Přestávka
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h
í kru

tíc
Hodno

10.00–11.15 hod.
Centra aktivit
Po velké přestávce přichází II. výukový blok – práce v centrech aktivit
(60–90 minut). Úkoly zadané do center spojuje téma vycházející z učiva
prvouky, vlastivědy, přírodovědy
(např. Cestování, Jak se žilo dříve,
Vesmír, Lidské tělo a zdraví…). Úkoly
jsou formulované písemně. Děti postupují dle instrukcí, uplatňují při řešení úkolů různé styly učení i způsoby
zpracování: jazykově, matematicky,
výtvarně, dramaticky, badatelsky…
Práce v centech vyžaduje spolupráci
dětí, domluvení se na postupu, vyjasnění si názorů, rozdělení rolí ve skupině a velkou samostatnost. Na konci
práce v centrech aktivit provede každé dítě písemné sebehodnocení
do hodnotícího archu, svůj komentář
mu do archu přidá i učitel.

11.15–11.30 hod.
Hodnotící kruh
Dopoledne uzavírá hodnotící kruh,
v němž děti prezentují výsledky práce
z center aktivit, dávají si ocenění, rady,
doporučení a vyměňují zkušenosti.
Děti jsou hodnoceny slovně – nedostávají známky. Na konci každého
týdne si s sebou domů nesou hodnotící arch. Víkend je prostorem k tomu,
aby si s rodiči nad hodnotícím archem
popovídali o tom, co dítě ve škole dělalo, jak se mu dařilo atd. Další informace o pokrocích v učení dítěte mají
rodiče k dispozici v elektronické žákovské knížce a samozřejmě i na vysvědčení. Rodiče mají každodenní
možnost podílet se na vyučování v roli
asistentů, což skýtá další velký prostor zažít své děti přímo v akci a vidět,
jak se jim ve vzdělávání daří.

11.30–11.45 hod.
Čtení, relax na závěr

Věra Krejčová
rodič, metodický garant školy a předsedkyně

———————————————————————————————————————————
spolku Školamyšl v jedné osobě:-)
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Postřehy návštěv

12

Není týdne, aby u nás někdo nebyl na návštěvě. Ať už jsou to rodiče současných
dětí na asistenci ve třídách nebo rodiče či pedagogové „„zvenčí“ se zájmem
poznat, jak se u nás ve škole pracuje. Co jim na základě zkušenosti u nás získané běží hlavou? Se souhlasem několika z nich se dělíme o jejich postřehy.
možné? Škola mění výuku nebo to je
jen jedna třída? Jak na to tato škola
přišla?

1. Pamatujete si, kdy jste poprvé slyšela o programu Začít spolu? Jaká je
to vzpomínka?
Poprvé jsem slyšela o programu Začít
spolu od pana ředitele Eduarda Střílka ze ZŠ Polička, Na Lukách. V polovině letošního roku mě oslovil s nabídkou zaměstnání a ptal se mě,
jestli mám zájem o alternativní způsoby výuky. Základní stručné informace mi dal během telefonického
rozhovoru a pozval mě na schůzku
s rodiči, která se konala 17. března
a kde paní Věra Krejčová program
představovala. Když mě pan ředitel
oslovil, konzultovala jsem to se svým
manželem a ten mi zajistil návštěvu
u vás ve Školamyšli, kterou jsem si
právě 17. března s paní Krejčovou domlouvala. Vzpomínka je to určitě pozitivní, protože je spojena s novým
zaměstnáním a představení programu
od paní Krejčové ve mně zanechalo
pozitivní dojmy.
2. Slyšel jsem, že od září budete učit
Začít spolu v Poličce na klasické škole. Mohla byste vysvětlit, jak je to

Já jsem s panem ředitelem podrobně
nerozebírala, jak k tomu došli. Podle
informací, které mám, oslovila pana
ředitele skupina rodičů s přáním otevřít třídu, kde se bude pracovat podle
zásad programu Začít spolu a pan
ředitel jim vyhověl. Jedná se o jednu
první třídu, kde bych měla mít asi 18
žáků. Z výše zmíněné schůzky s rodiči podle mého názoru vyplývá, že rodiče budou mít zájem i příští rok
do této třídy zapojit své nové prvňáčky.
3. Strávila jste i malou chvilku u nás
ve Školamyšli. Jaké pocity jste tam
zažívala? Co vás nejvíce pozitivně dostalo?
Před mateřskou dovolenou jsem 3,5
roku učila na klasické základní škole,
takže mě v prvé řadě překvapil úplně
jiný způsob práce s dětmi. Byla jsem
ve skupině prvňáčků a druháčků
a musím říct, že mě pozitivně překvapily vyjadřovací schopnosti dětí, jejich
samostatnost při individuální práci
a zároveň schopnost spolupracovat
v centrech. Musím ocenit i přípravu
a přístup k dětem paní učitelky
Anetky. Chtěla bych jí zároveň poděkovat za to, že velmi vstřícně přijala
„„cizí element“ ve své třídě, protože ze
své pedagogické praxe vím, že to není
úplně běžné.

4. Co na to váš manžel? Vím, že je
taky učitel. Bavíte se o škole doma?
Podporuje mě, a i když se ne vždy
zcela shodneme, dokážeme diskutovat a posouvá to nás oba.
Zdenka Vomočilová

———————————————————————————————————————————
učitelka

Když člověk přijde do školy, dýchne
na něho neformální, skoro až domácí
atmosféra. Od samého začátku jsem
se u vás cítila jako doma. Je to zvláštní pocit, když jste někde poprvé a zároveň cítíte, že tam patříte, že je
všechno, jak má být.
To, jak se učí děti ve škole, je mi velmi
blízké. Ranní úvodní kruh byl velmi
příjemný, měla jsem možnost seznámit se s dětmi i paní učitelkou,
na obecné rovině také s přístupem
pedagoga k žákům a žáků k pedagogovi a formami práce ve škole.
Pak nastalo ono “vyučování“ – trivium.
Na první pohled jsem cítila chaos, děti
pracovaly ve skupinách rozděleny dle
tříd, což pro mě bylo nečitelné. Co,
kdo, proč dělá? Do toho spousta

školamyšl
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z nich různě popocházela z místnosti
na chodbu a zpět. Záhy jsem se ale
uklidnila, protože mi došlo, že i v tak
uvolněné atmosféře téměř všechny
dělaly, co měly zadáno od paní učitelky.
Po přestávce, při které byl až prapodivný klid, ne větší než při „„vyučovací
hodině“ (což je také velmi netypické
:)), následovala práce v centrech,
ve skupinách, které si děti zvolily. A to
byla teprve jízda, zdálo se mi, že se
snad děti i těší?! Měla jsem pár momentů, v nichž jsem si připadala jako
v Jiříkově vidění. Nebylo to ale kvůli
tomu, jak výuka probíhala, nebo co se
děti učily. Bylo to díky tomu, že jsem
měla možnost vidět, jak neuvěřitelně
schopná, samostatná a kreativní jsou
školamyšlata.
Z počátku pro mě bylo těžké být pouze v roli pozorovatelky, přeci jen jsem
zvyklá děti více vést a pomáhat jim,
což ale souvisí s tím, že jsem se více
pohybovala v klasickém školství. Tady
žádné vstupy z mojí nebo učitelčiny
strany nebyly potřeba, protože děti
téměř všechno vyřešily samostatně.
Poslední částí, které jsem byla účastna, byl závěrečný kruh, kde se prezentovaly výstupy z jednotlivých center.
Při nich bylo vidět, že se děti nebojí
mluvit, říct svůj názor, když se jim
něco nelíbí. Hodnotí samy sebe navzájem a dávají si doporučení. Co říct
– snad jen palec nahoru.“
Radka Vejrychová

———————————————————————————————————————————
učitelka

„„ … Byla jsem zvědavá, jak v praxi funguje to, co jsem si o škole přečetla
na internetu. Nemohu říci, že bych
byla předem skeptická, ale nevěděla
jsem, co mě ve skutečnosti čeká, protože jsem se doposud osobně nesetkala s takovýmto projektem.
Velice pozitivně na mě působilo rodinné a přátelské klima ve třídě. Bylo
vidět, že děti jsou ve škole rády a že
mají rády svou paní učitelku. A přesto
tato atmosféra nevede k nějaké anarchii. Překvapilo mne, jak byly děti
ohleduplné a ukázněné a jak malé

připomenutí (ani se to nedá nazvat
napomenutím) stačilo k tomu, aby se
zklidnily, pokud začaly rušit. I z toho
bylo znát, že jsou děti vedené k velké
zodpovědnosti.
V ranním kruhu jsem žasla nad tím,
jaké mají děti vyjadřovací schopnosti
a jak jsou povzbuzovány k vyjádření
vlastních postřehů a hodnocení. Bylo
znát, že o probíraných tématech přemýšlely již dopředu a měly utvořeny
své názory. To mě přesvědčilo o tom,
že když se dětem dá takovýto prostor, vede je to mnohem více k zamýšlení nad tím, co ve škole dělají
a prožívají. Opravdu jsem z jejich vyjádření cítila, že je toto dění vnitřně
zajímá. Ke všem aktivitám, ke kterým
byly vyzvány, přistupovaly s chutí
a bez otálení. Já sama jsem měla trochu problém se zorientovat v tom, co
se právě začíná dít, ale děti se očividně orientovaly velice dobře. Například
když se nadšeně utíkaly rozdělit
do center aktivit. Nebo když do centra přišli o něco později žáci z druhé
třídy a jeden, který byl ve skupině
od začátku, okamžitě ochotně sám
od sebe šel a pustil jim znovu video
s návodem, aby mohli také získat informace.
Když to shrnu, musím říct, že jsem
zažila přátelskou atmosféru, zajímavé
aktivity, motivovanost, kultivované
vyjadřování vlastních názorů, samostatnost, pomáhání si, nadšení, radost…A především moc milé děti a skvělou, radostnou a pohotovou paní
učitelku. Moc děkuji!“
Terezie Dvořáková

———————————————————————————————————————————
učitelka

„„…Na vlastní kůži jsem pocítila, že lze
dětem ponechat svobodu a volnost
při souběžném uplatňování několika
pravidel vycházejících z dohody celého kolektivu. Náplň vyučování má
kostru, jejíž styčné body se dodržují,
nicméně konkrétní realizaci je dána
maximální svoboda. Je mi sympatický
tento spolutvořivý způsob dozvídání
se nových věcí, v němž lze skloubit
vše, dokonce i matematika a čeština
vnímané širokou veřejností jako protipóly. Vždyť v životě je to stejné. Přirozenost dotváří i věkově smíšené
skupiny, které lze v případě nutnosti
oddělit do vhodně uzpůsobených
místností.
Moc se mi líbilo, že děti prezentují
svoji práci před kolektivem, často doplněným cizí osobou, v čemž spatřuji
výbornou přípravu na život. Mají možnost komentovat a oceňovat práci
ostatních, připomínkovat a doplňovat,
v čas pro to určený. Ke slovu se skutečně dostane každý, je tedy aktivní
a není možné si jen tak nečinně „„odsedět“ den…“
Monika Horáková

———————————————————————————————————————————
učitelka
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Koncepce II. stupně
ZŠ Školamyšl
Model vzdělávání
na 2. stupni ZŠ
V září 2016 otevíráme druhý stupeň,
konkrétně 6. ročník. Vzdělávání
na druhém stupni navazuje na principy vzdělávacího programu Začít spolu (respektující přístup, vzájemná spolupráce, důraz na sebehodnocení
a slovní hodnocení), je adaptováno
na potřeby dětí staršího školního
věku a přizpůsobeno požadavkům
Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání (RVP ZV).
Vzdělávání na 2. stupni budujeme
na širokém rozvoji zájmů dětí, na vyšších učebních možnostech dětí staršího školního věku (více samostatné
práce, vyhledávání a zpracovávání
informací) a na provázanosti školy
s praktickým životem. Takový přístup
umožňuje využít náročnější metody
práce, začlenění nových zdrojů informací a způsobů poznávání, zadávat
a pracovat s komplexnějšími a dlouhodobějšími úkoly či projekty a přenášet
na děti větší míru odpovědnosti za své
vzdělávání i organizaci života školy.
Vyučování na 2. stupni organizujeme
prostřednictvím:
• vzdělávacích bloků, které nemusí
odpovídat běžné učební jednotce
(45minutové vyučovací hodině);
bloky jsou zpravidla v rozsahu 90ti
minut;
• tematických miniprojektů, které propojují jednotlivé předměty
do logických celků, čímž podporujeme globální vnímání tématu
a učení se v souvislostech;
• vzdělávání ve věkově smíšené sku-

•

•

•

•

pině alespoň dvou ročníků (pokud
to odborná problematika, kterou
se děti mají zabývat, dovoluje);
samostatného matematického
a jazykového bloku, ve kterém
zprostředkováváme dětem vzdělávací obsahy z oblasti matematiky, českého jazyka a cizího jazyka,
které lze jen problematicky integrovat do tematických projektů;
výuky probíhající v odborných centrech – pracovištích (odborná centra
umožňují realizovat vzdělávací obsahy ze všech oblastí RVP ZV – Člověk a příroda zaměřené na fyziku,
chemii, přírodopis a zeměpis; Člověk a společnost zaměřené na dějepis, výchovu k občanství; Člověk
a svět zdraví zaměřené na tělesnou
výchovu, výchovu ke zdraví; Jazyk
a jazyková komunikace zaměřené
na český a cizí jazyk; Matematika
a její aplikace, Člověk a svět práce
a Umění a kultura);
výuky výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovních činností,
informačních a komunikačních
technologií, které v maximální míře
propojujeme s tématy ostatních
oborů a integrujeme dovednosti
z nich do tzv. miniprojektů;
tematických exkurzí vázaných
na obsah projektu, na němž pracujeme.

Učební prostředí
na 2. stupni
Učebny a jejich vybavení
Výuka na druhém stupni probíhá
v kmenových učebnách univerzálně
vybavených víceúčelovým a funkčním
zařízením. Učebny jsou z části pokryty kobercem sloužícím k realizaci ko-
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munitních kruhů a k odpočinku.
Učebny jsou vybaveny jednomístnými
lavicemi uspořádanými pro skupinovou výuku s možností je snadno
adaptovat pro individuální činnosti
dětí.
Učebny jsou vybaveny tabulí, skříňkami/regály, které rozdělují prostory
na oborově zaměřená centra, která
jsou vybavena pomůckami a materiály potřebnými k výuce jednotlivých
oborů. Skladba oborových center poskytuje zázemí pro výuku českého
jazyka a literatury, matematiky, cizího
jazyka, ICT, přírodovědných a společenskovědných předmětů, pro výuku
hudební výchovy, výtvarné výchovy.
Výuka pracovních činností bude realizována ve spolupráci se Střední
technickou a zahradnickou školou.
K výuce specializovaných činností
slouží také prostory mimo školu nabízející podmínky v souladu se vzdělávacím obsahem školy (galerie, muzeum, lesopark, exkurze do podniků
a firem). Žáci ve výuce pracují s různými médii a zdroji informací (nejen
s učebnicemi). Každá z kmenových
učeben je vybavena odpadkovými
koši na tříděný odpad.
Skladba rozvrhu II. stupně – rámcový
model
• Každý den začíná ranním setkáním, které slouží ke společnému
naladění se i ke sdělení důležitých
organizačních informací.
• První ranní blok je věnován tzv.
“Triviu”: český jazyk a literatura,
matematika a cizí jazyk.
• Velkou přestávku mají děti druhého stupně ve shodné době s dětmi
prvního stupně. Přestávka je důležitá nejen k odpočinku, ale také
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jako prostor pro budování vztahů
a komunikaci dětí a pedagogů napříč ročníky.
• V rozvrhu pracujeme s tzv. “TOBy”
– 90ti minutové tematické oborové bloky. Odpovídají týdenní
časové dotaci vzdělávacího oboru
dle RVP/ŠVP a poskytují časový
prostor pro výuku v konstruktivistickém konceptu E-U-R (Evokace
– Uvědomění významu – Reflexe).
Vytvářejí prostor pro aplikaci aktivizujících metod a forem práce,
pro samostatnou i skupinovou
práci. Umožňují hlubší prozkoumání dané problematiky.

• Součástí koncepce II. stupně jsou
miniprojekty. Svým obsahem vycházejí z naukových oborů (dějepis,
fyzika, zeměpis, přírodopis, chemie
apod.). Cílem miniprojektu je nabídnout dětem prostor pro aplikaci
znalostí a dovedností z oborů jako
je výtvarná výchova, informatika,
český jazyk, anglický jazyk, matematika, hudební výchova, výchova
k občanství do tématu, které vychází z některého naukového oboru – v případě 6. ročníku z fyziky,
přírodopisu, zeměpisu a dějepisu.
Miniprojekty dávají větší prostor
porozumět tématu naukového

oboru, prožít jej do hloubky, posilují učení se v souvislostech, smysluplné využití poznatků z jedné
oblasti v oblasti jiné. V 6. ročníku
předpokládáme realizaci miniprojektů v měsíčních cyklech, kdy se
v jejich rámci v každém měsíci prostřídají témata z dějepisu, fyziky,
zeměpisu a přírodopisu.
Daniel Janata

———————————————————————————————————————————
zástupce ředitele ZŠ Mozaika
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Rodiče vystupovali
na vánoční besídce
Znáte tu klasiku, kdy děti předvedou,
co nacvičily, my dospělí sedíme, hledíme, zatleskáme a pak jdeme
domů...?
Na předvánoční besídce ŠKOLAMYŠLE jsme to otočili. K vylosovaným
tématům odrážejícím život Školamyšle si připravili dramatizace rodiče.
Děti hádaly, o co jde. Nasmáli jsme se
moc! Malý kvíz: Přiřaď jednotlivé výjevy na fotografiích k situaci/situacím:
A)
B)
C)
D)

Všude vši!
Kde máš hodnotící arch?
Ach ty úkoly! …
Kam dnes na oběd?
Oáza nebo školní jídelna?

1.

2.

školamyšl

Lyžák
v Orlických horách

3.

Lyžařský pobyt probíhal v termínech
od 24. do 28. ledna 2016 na chatě
Juráška v Orlických horách. Na hory
jsme dojeli rozděleni do několika aut,
řidičsky zajištěných rodiči. První dojem z mírně zasněžené krajiny vyznívá
pozitivně a navíc na sjezdovce je slušně uměle nasněženo. Avšak celkový
vývoj počasí nám později ukázal teploty i nad 10 stupňů Celsia, kdy stěží
odolával i uměle nasněžený povrch
sjezdovky.
Ubytováváme se do pokojů a vše vychází, jak má. Děcka mají své pokoje,
seznamujeme se, kdo kde je a během
prvního večera chápeme principy celkového fungování, které se pro nás
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4.

Věra Krejčová
rodič

1

2

3

4

REKLAMA —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

správné odpovědi: 1D, 2B, 3C, 4A

Správné odpovědi:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

stanou na několik dní pravidly… Druhý
den ráno začínáme, snídaně, lyžařský
výcvik, oběd, … s dětmi zažíváme
všechno... od jejich odhodlání na sjezdovce, přes hromady oblečení na pokojích, mazec po večerce, až po osobní chvíle, v nichž se svěřujeme s tím,
co máme na srdci... Uprostřed týdne
pak přicházejí na řadu běžky = mnoho
osobního odhodlání, námahy, úsilí.
V tom tajícím sněhu je to skutečně
jen pro silné povahy! Nechybí ani profesionálně organizovaný obří slalom
s měřícím zařízením na setiny sekundy v závěru pobytu, který nám umožní cítit se jako na „„profi“ závodech.
Lyžařský výcvik nebyl jen o lyžování.

Prožili jsme i jeho další rozměry ... třeba kino – film vzešlý z výsledků hlasování dětí, hry a společné aktivity se
všemi Mozaičany. A jistě chápete, že
chybět nemohla ani diskotéka na závěr.
Vše, co se odehrálo nám umožnilo
více se znát, rozumět si a třeba i sestoupit blíž k sobě samým.
Díky nejen za to, lyžáku!
Daniel Janata

———————————————————————————————————————————
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ntkou. V krátkém
Leden 2016, Beseda s porodní asiste
v prenatálním
ka
človíč
o
filmu mohly děti vidět maléh
oje užívané
nástr
ré
někte
i
si
oušely
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í
obdob
e, ale i praxe:-).
k monitoringu plodu. Tedy nejen teori

Říjen 2015, schůzka spolku Školamyšl,
rodiče čtou
čerstvé výtisky prvního vydání Škola
myšlení.

ná
gauč a vůbec ne připrave
Květen 2016, čtenářský
.
nářů
čte
ch
fotka našich malý

ávat
jsme vyrobili, budeme prod
Prosinec 2015. Vše, co
u.
ark
jarm
na vánočním školamyšlím

Prosinec 2015. Exkurze
v pekárně PFAHNL.

Prosinec 2015. No nekup to, když je
to tak krásné
a cenově výhodné!

jedu přes kopce.
edu domů po trati,
Prosinec 2015. …J
. Haleluja, Halelue…
noc
Vá
ou
sníh, bud
Za okny padá, padá
ičů a učitelů.
čné zpívání dětí, rod
u-u-u-u-ja…. Spole

Listopad 2015. Návštěva Školamyšle
v DDM Litomyšl
s cílem zjistit vše o pravěku.

asistence při práci dětí
Prosinec 2015. Rodičovská
v centrech aktivit.

atu příroda,
Duben 2015. V rámci tém
vdovou
opra
ku
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na
tor
přinesl Vik
hadí kůži krajty.

Prosinec 2015. Koncert kapely Parap
let v [Ró]Café.
Kytarovou předkapelou byly naše děti
:-).

arku
dětí si na vánočním jarm
Prosinec 2015. Každé z
ek.
vytvořilo svůj prodejní stán

Leden 2016. Schůze spol
ku Školamyšl. Na pravide
lných
setkáních spolku řešíme
jak provozní tak i ostatní
záležitostí. Zřizovatelem
školy jsou aktivní rodiče!
Únor 2016, Masopustní prův
od pořádaný
společně s Rodinným cen
trem,
Zámeckou MŠ a Speciáln
í ZŠ Litomyšl.
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Fotky do fotorubriky vybral Leoš Tupec.
Texty jsou dílem Věrky, Dana a Leoše.

iny!
a Terezka, slaví narozen
Březen 2016, paní učitelk
u.
dar
í
dán
pře
tně
vče
ě
Gratulace proběhly ve tříd
samy děti:-).
Obraz, který namalovaly

Březen 2016, Velikonoční dílny v režii rodičů. Zdobení
perníků, šití velikonočních zápichů do květináčů, výroba
rámečků ze silných prutů, zdobení kraslic a další...

DA
a vstup do tématu PŘÍRO
Březen 2016, Vítaní jara
by
hud
ní
čníku). Za zně
ve starší třídě (3.–5.ro
inspirovat.
Vivaldiho se děti nechaly

školamyšl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

školamyšl

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
„Holky, to se nesmíte bát. Pěkně otevřete
dlaň a podejte kravičce krmení!“

Výlet na statek!
Výlety miluji! Vždycky jsem se na ně
těšil. Věřím, že i naše děti ve Školamyšli to mají stejně. Jen s tím rozdílem, že ony jezdí na výlety mnohem
častěji. Vlastně každý měsíc. Ve středu před velikonocemi se jeden takový
uskutečnil. Vzali jsme to busem (jedna skupinka) přes Růžový palouček,

zemědělské družstvo Morašice (tam
se k nám připojila skupinka kolařů) až
na rodinný statek k Petře Benešové
(tam jsme už byli všichni pospolu). Byl
to krásný den plný dětské radosti
a štěstí dospělých. Povídali jsme si
o historii Růžového paloučku, viděli
jsme moderní kravín včetně malých

Aleš Bečvář ml.
hlavní fotograf výletu

telátek a pletli pomlázky u Benešů
na zahradě. A jak nejlépe zprostředkovat tento zážitek vám všem? Zkusíme to přes fotky:-).

„No, já nevím, Anežko, mně se to nezdá.
Ještě mě kousne! Ruce mám jen dvě.
A čím bych ve škole psala?“
„Ani náhodou! Hezky dál od krav, jsou
sice hezký, ale strašně veliký!“

Leoš Tupec

———————————————————————————————————————————
rodič

„Jen drbejte holky, a pořádně. Tááák, trochu
níž. Jo, jo, to je lábuž. To se hned pozná, když
drbají dvě Sáry. Mně totiž taky říkají Sára!“

Skupinka dětí s Maruškou pózující u turistické zastávky U tří kocourů. Zde
začala naše pěší túra na Růžový palouček. Toto je skupinka, co dala přednost
autobusu před kolem. V průběhu cesty jsme hráli různé hry. Nejlepší byla hra
na bomby. Maruška z ničeho nic zakřičela „nálet“ a počítala do deseti.
Všichni jsme se museli schovat tak, abychom nebyli vidět.
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„Jedna dvě, koza jde…, Adélko, nech mi je.
Kozy jsem ještě nikdy nevenčila.
To je zážitek! To je super výlet!“

Skupinka kolařů. Toto jsou ti stateční, co vyrazili od školy do Morašic na kole.
Peloton rozjížděl Aleš Bečvář na kole značky Favorit (pro ty co nevědí,
tak to je závodní speciál), doháněly ho děti a konec jistila Aneta s Vojtou
Andrlem. Fotku z konce závodu nemáme, takže nikdo neví kdo přijel jako
první.
„Tatííííí, ALÉ já ti říkal, že máš
počkat. Ten oheň nehoří, ten čudí.
Nestrkej tam ten můj buřt!“

„Děti, Růžový palouček je památné místo, kde
se loučili Čeští bratři se svojí rodnou zemí před
ochodem do ciziny. Dokonce i Alois Jirásek
o tomto místu psal ve Starých pověstech českých!
Jmenuje se podle růží, které zde rostou. Nikdo,
je nesmí zničit, jinak ho čeká neštěstí….“
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„Pojď malá, hezky mi olízni ruku.
Miki říkal, že nemáte zuby, takže mě
nemůžete kousnout. Za ten pokus to stojí.“

„To jsem blázen, proč to nehoří?
Nemáme tady někde líh nebo benzín?
Trochu bych tam stříknul
to by byl oheň!“

„Super, a teď tenhle proutek, a potom ten
druhej…. Víš, děvče, pomlázka se plete z osmi
proutků. Sice nevím, na co tobě bude, ale když
ji chceš?:-) Není problém.“

školamyšl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

školamyšl

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Matematiku nenávidět,
matematiku milovat.
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Rodiče ve Školamyšli spolu diskutují
témata, která jsou mnohdy živá i mezi
odbornou veřejností. K seznámení
s reáliemi a otevření diskuzí slouží
také rodičovské kavárny. Tématem
jarní kavárny byla mimo jiné výuka
matematiky podle prof. Hejného.
Zábavnou, otvírací částí bylo rodičovské řešení úloh z různých prostředí
tohoto výukového systému. Těch má
metoda okolo třiceti. Názvy mohou
napovědět – Autobus, Schody, Parkety, Pavučiny, nebo třeba Děda Lesoň. Má osobní zkušenost byla hlavně
s posledně jmenovaným prostředím.
Při řešení úloh jsem žasla nad tím, jak
děti mnohem dříve, než se v jejich

ný

Mnoho otázek pro začátek. Bleskovým průzkumem ve svém nejbližším
okolí každý zjistí, že těch, kteří počty
bez problémů zvládali, zvládají, či dokonce mají rádi, je opravdu málo.
Řekněme 20 %. Myslím si, že empiricky není možné, aby u 80 % lidí absentovaly ony pověstné matematické
buňky, byli naprostými antitalenty
a podobně. Matematika ve své čisté
podobě, totiž není pouze o tom umět
spočítat obsah čtverce nad přeponou.
Je to logický systém řešení problémů.
Za posledních deset let jsem doučovala matematiku několik středoškoláků
a žáků základních škol. Někteří potřebovali „„pouze“ pomoci s propojením
informací do sebe. Častěji jsem se setkala s neschopností přenést zdánlivé
porozumění problému do jiného kon-

textu – to že z A a B dokážu spočítat C,
mnohdy neznamená, že dokážu také
z C a B spočítat A. Mnoho z mých studentů pracovalo doma na zvládnutí
typových úloh, které se mohou objevit
v testech atd. a byli frustrováni množstvím obměn, které dané téma může
mít. Stali se obětí frontálního výkladu
hotových poznatků vědy, ve které ztratili krok, pochopení a vhled již před nějakým časem. Jako v mnoha jiných
oblastech – kdo porozumí základům,
chytne vítr do plachet, veze se a jde mu
to. Kdo ne, mnohdy pouze získává znalostní handicap. Zde je opravdu na místě otázka, k čemu je matematika v této
podobě. (Tolik rezonující – K čemu mi
to v životě
bude?!) Především však otázka,
zda si předmět
s úžasným potenciálem rozvoje
logického myšlení – dovednosti
prostupující
všechny oblasti
lidského konání
– zaslouží roli nenáviděného outsidera.
pr
of
.H
ej

Zabývám se otázkou, jaké je vlastně
postavení matematiky mezi ostatními výukovými předměty a v životě
člověka vůbec. Má matematika nějaké výsadní postavení? Měla by ho
mít? Nebo je to předmět jako každý
jiný? Není u většiny lidí spíše nenáviděným outsiderem? Zaslouží si to?
A zasloužili jste si to utrpení s matematikou vy nebo vaše děti?

slovníku vůbec objeví slovo rovnice,
používají proměnné. Když tohle mají
v malíku v první, druhé třídě u Dědy
Lesoně, tak v klasické podobě (x = 2y
+ 5z) to pro ně později nemůže být
žádný problém. Cením si toho, že
v našem školském prostředí a v Litomyšli existuje takováto alternativa,
která je postavena mimo jiné na tom,
že učitel při výuce nevystupuje jako
univerzální nositel a předkladatel řešení. Cílem je proniknutí a pochopení
vlastní cestou, která je ukotvena zkušeností. Toho je docíleno také plným
využitím chyby a její následné korekce, jedinečného nástroje k zasazování
jednotlivých poznatků do logických
rámců.
Výuková metoda matematiky se řídí 12ti základními principy. Více o nich si můžete přečíst na www.h-mat.cz/principy.

Na různých místech naleznete také
články odpůrců tohoto systému.
Osobně se mi zdají jejich argumenty
právě tím, co činí pro tolik lidí z matematiky utrpení. Neobstojí ani tvrzení,
že děti se vlastně tolik neučí – prohlédnout či vyzkoušet ukázku úlohy
a prostředí můžete zde http://deti.
mensa.cz/res/f/rozehnal-jiri-matematika-podle-prof-hejneho.pdf.
Zjistíte, že tam, kde děti zvládají s přehledem, budete možná muset opravdu
zabrat.
Metoda prof. Hejného je cestou, jak
mít matematiku rád, rozvíjet logickou
a přirozenou věc, neodtrženou od reality, zcela jistě minimálně pro 80 %
procent populace.
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———————————————————————————————————————————
Helena Marie Hendrych, rodič

školamyšl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Jaká káva je
na rodičovské kavárně

školamyšl

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pomůckodraní

Druhým z velkých témat bylo ověřování
výsledků vzdělávání. Řeč byla o testech
různého typu, možnosti testů vzhledem
k alternativním metodám vzdělávání
a pravidelném testování, které probíhá
na naší mateřské škole Mozaika.
Na rodičovské kavárně se často dotýkáme témat, která hýbají zainteresovanou veřejností. Pravidelnou účastí
podporuje naše setkání ředitelka ZŠ
Mozaika Rychnov nad Kněžnou, paní
Kamila Zemanová-Stieberová, jejíž
milá přítomnost a především posbírané zkušenosti z více jak 20-ti let
ve škole stejného typu, jsou svou relevantností vítány.
Pokud vám chybí dostatek informací
o tom, co se děje na pedagogické scéně a o čem se mluví ve Vaší škole,
Kavárna se Vám bude líbit.
Rodiče dětí ve Školamyšli jsou velmi
aktivní. Pořádají dohromady velké
množství školních i mimoškolních
akcí. Pro mne je velmi sympatická
možnost zapojit se do takové míry,
jaké jsou mé možnosti a jak mi to vyhovuje – zdaleka se neúčastním všeho. Jedna z událostí, kterou si nechci
nechat ujít, je rodičovská kavárna.
Jedná se o setkání rodičů, které slouží k diskuzi či otevření a seznámení se
s aktuálními tématy školy a školství
obecně. Tyto otázky často volí dopředu rodiče v hlasování. Témat v jarní
kavárně bylo několik a zajímavý program + debata by snesly klidně dvakrát tolik celkového času (obvykle
2–3 hodiny, dle možností). Začali jsme
úvodem do Hejného matematiky,
prostřednictvím vypracování úkolů
dětí mnohých z nás. Praxe v prostředích byla zábavná. Následně jsme
mluvili o užívání této výukové metody
ve Školamyšli a osobní zkušenosti, co
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všechno jsou schopny děti, při užívání
této metody spočítat.

———————————————————————————————————————————
Helena Marie Hendrych, rodič

a to již zmíněné vyprávění příběhů,
o které nebyla nouze. Měly i své dětské
posluchače. Naše školamyšlata se také
podílela na výrobě pomůcek a že jim to
šlo.
Jedno číslo za všechny: celkem se zalaminovalo 450 stránek A4. A i přesto,
že laminovačky laminovaly jak o závod
a od nůžek se kouřilo, v daném čase
jsme vše nestihli, což znamenalo vzít si
práci domů. A opět ten blažený výraz.
Krása. Doma jsem opět stříhala, třídila,
kupičkovala, gumičkovala.
No a kde že toto můžete zažít? Já vám
to prozradím: VE ŠKOLAMYŠLI.
Jitka Jílková

———————————————————————————————————————————
rodič

Byl dán termín akce pro rodiče s názvem ,,pomůckodraní“. Pomůckodraní?
Daný termín jsem měla volný, tak bylo
jasné, že půjdu, ale na co jsem se přihlásila, mi jasné nebylo. Slovo draní
nebylo až tak úplně od věci. Neprobíhalo sice za dlouhých zimních večerů
u sousedů ve světnici, kde děti očekávaly vyprávění příběhů při onom draní
peří, ale naše pomůckodraní se odehrávalo přímo v naší škole a peří vzduchem
nelétalo. Vystačili jsme si s laminovačkou a měli jsme si donést vlastní nůžky.

Nůžky? Bude se něco stříhat? Ooooo.
Blažený výraz na mé tváři byl na světě
natotata. Miluji stříhání. Mé děti mají
krabici plnou pexesa. Ne, že by je zrovna bavilo, ale mě baví ono stříhání. To
stříhání přesně podél natištěné čáry
a pak vše pěkně srovnat a zagumičkovat, aby se nesmíchalo s ostatními. No
a to bylo právě pomůckodraní. A nešlo
jen o stříhání. První skupina vkládala
předem potištěný papír do fólií. Druhá
skupina laminovala a ta třetí, jejíž jsem
byla součástí, stříhala.
A proč to všechno? Výsledný produkt bude sloužit Anetě, Tereze a Zuzce
jako školní pomůcka, která
jim usnadní dětem vyučování zpestřit a lépe pochopit probírané. Paní učitelky
byly právě ty, které si pomůcky předem připravily.
S draním peří to mělo přeci jenom něco společného
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školamyšl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Horolezec
Školamyšl je otevřená všem. Komukoliv, kdo má nebo chce něco říci, kdo
chce přispět do mozaiky vědomostí
otevřených hlav našich dětí… A tak,
když se naskytla příležitost pozvat
horolezce Marka Novotného na přednášku o výstupech na nejvyšší hory
světa, nebylo hlasu proti.
Že lidský rod přijímá všechny dobrodružné výzvy, to je všem dávno známé. Seskok z balónu ze stratosféry,
sestup na dno Mariánského příkopu,

sjezd himalájských řek na raftech,
sólo přechody severního pólu a mnoho dalšího, co bylo vykonáno – mnohdy bez odvahy k dalšímu zopakování.
Velice často se jedná o dobrodružství
člověka jako jedince, o překonání
sebe sama, o odvahu ducha, o jedinou
vteřinu, která láme výsledek celého
podniku, o jeden krok, který rozhodne
o světlu nebo temnotě. Těžko říci,
kam zařadit tyto činy, nicméně lidé
otesaní těmito zážitky jsou až na výjimky zajímaví, nesoucí si ve znaku
osobnosti skromnost, nadhled a laskavý humor. A dne 11.3.2016 mezi
nás jeden takový přišel, aby se rozpovídal o pocitech a zkušenostech
z cest do zón, odkud se mnozí nevrátili. A pokud měli to štěstí a našli sílu
dojít zpět, něco z nich tam nahoře
nadobro zůstalo…
V pátek 11.3.2016 v 17:00 se v RóCafé
„„rozvrněl“ dataprojektor a Marek, pohodlně usazen do židle, se rozvyprávěl.
Kostrou jeho příběhu se stal úspěšný
výstup na Broad Peak v roce 2014.
V tom čase se vydal na expedici se
svým parťákem Liborem Uhrem, který
tímto úspěšným počinem završil jako
první Čech Korunu Karakoramu
(úspěšný výstup na všechny osmitisí-
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Agrese je OK?
covky v pohoří Karakoram – mimochodem to stihl o den dříve, než Radek
Jaroš ve stejném pohoří vylezl na K2
a završil tak svou Korunu Himaláje).
Připravenou videoprezentaci celého
výstupu měl Marek protkanou humornými šoty, které pomáhaly odlehčit
vážnost celé výpravy. Často se mimoděk zastavil a dovysvětlil fotku či předchozí záběr, protože přeci jen v teple,
se sklenkou v ruce a v nadmořské výšce 330 m, se určité věci zdají jednodušší, než tomu tak ve skutečnosti je. Překrásné záběry z výšky náležející jen pár
vyvoleným, vykoupené mimořádným
úsilím a bojem o každý hlt kyslíku, střídaly video záběry jednoho či druhého
borce, razícího si cestu za svým snem.
Když usměvavý Marek popisoval specifikum této hory a cesty, které vedly
k jejímu překonání, dostal tak i nás
na chvilku do sněhové závěje či na kus
ledu – a umožnil tím malinko ochutnat
ten neuvěřitelný koktejl, který musí
namíchat každá expedice mířící za tímto smělým cílem. V podstatě hodinu
a půl zábavy zakončil Mára prostorem
pro otázky, kterých bylo více než dost.
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———————————————————————————————————————————
Jan Fulík, rodič

Rádi říkáme, že Školamyšl je škola
nejen pro děti, ale i pro rodiče. V praxi to znamená aktivní zapojení do každodenního chodu školy a také možnost vzdělávání a růstu. V rámci
tohoto rozměru naší práce se v prostorách školy uskutečnil pro pedagogické pracovníky a rodiče seminář
Agrese je OK.
Seminář vedl Michal Vybíral z Ligy
otevřených mužů (ilom.cz). Cílem bylo
hlouběji porozumět agresi, především
u dětí, jejím mechanismům a prožívání souvisejících emocí tak, abychom
s agresivními projevy uměli účinněji
pracovat. Součástí byl i rozbor reálných situací a trénink, jak se v nich
zachovat.
Anotaci uvedenou v předchozím odstavci naleznete i na zmíněných
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webových stránkách a já bych si k ní
dovolil přidat osobní zkušenost. Seminář byl naplánován na pět hodin,
což se mi zdálo celkem dost, ale zpětně vzato mě trochu mrzí, že jsme neměli příležitost zažít jeho osmihodinovou verzi. Program střídal
teoretické pasáže, odpovědi na „„zakázky“ účastníků a zážitkové aktivity.
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PŘÍLEŽITOST
PRO BUDOUCÍ
„„ŠESŤÁKY“
Od příštího školního roku 2016–17 otevíráme na naší škole II. stupeň.
Vzniká tak příležitost novým dětem – budoucím šesťákům – vstoupit
do naší školy a vzdělávat se „„tak trochu jinak“.
Jak, to je otázka, na kterou můžete nalézt odpověď při návštěvě naší
školy. Sami uvidíte, jak pracujeme, učíme se a žijeme. Rádi vás seznámíme s konceptem vzdělávání na II. stupni naší školy.
Kontaktujte nás na telefonech 776011742
nebo 775612258 a dohodněte si svou návštěvu.

Jste vítáni.

Měli jsme tak možnost dotknout se
agrese vlastní, ale také si osahat jiné
pohledy a přístupy. Agrese se totiž
můžeme bát, můžeme jí být i trochu
fascinováni, můžeme ji projevovat
a kontrolovat více či méně. A teprve
když člověk pochopí, nebo ještě lépe
prožije tuto různost, může k agresi
správně přistupovat – u svých dětí,
u lidí okolo sebe i sám v sobě. Jsem
rád, že jsem se tohoto semináře mohl
zúčastnit a děkuji za tuto příležitost
všem, kteří se o jeho organizaci zasloužili.
Václav Flaška

———————————————————————————————————————————
rodič
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Litomyšl Bez obalu
podle školamyšlanů

Přijdete z nákupu domů, začnete
chystat večeři a už to jede – sloupnout plastové obaly z okurek, vyndat
rajčata z plastové mističky, šup pomazánkové máslo do misky, rozbalit
sýry a šunku, rohlíky vyndat z igeliťáku, jo ještě pytlíky vytánout z čaje a...
jedna večeře a hromada odpadků je
na světě! Že se některé dají recyklovat? To ano, ale jenom dvakrát, třikrát, než přijdou nevratně zasypat
hlínou, aby se dlouhé roky rozkládaly
pod povrchem a pak … ta recyklace
taky dost stojí – práce, energie, vody.
Že se nedá nic dělat? Dá! Prostě nakupovat jen to, co skutečně potřebujete. Přestat si domů nosit odpad.
Nakupování bez obalů je hitem už nějakou dobu. Na mnoha místech v republice vznikají obchody a formují se
komunity, u kterých je možné si nakoupit do vlastních nádob suroviny
od rýže přes mouku a luštěniny, oleje,

octy i šťávy. Frčí potravinové banky
– místa, kde si komunita společně naladěných lidí nakoupí pytle čočky,
mouky a dalších komodit, které potřebuje a pak si je, každý za sebe podle potřeby, odebírá a platí do společné
kasy. Ale tak daleko jsme to ještě pro
letošní rok neviděli. Každopádně nám
přišlo výborné tuhle bez-obalovou
myšlenku pustit
zcela „„bez obalu“
i do našeho malého litomyšlského
světa a s kým jiným, než s dětmi
ze školy. V duchu
hesla: Když potřebujete něco změnit na svém chování, řekněte to
dětem. Ty už pak
zajistí, abyste to
taky dodrželi, že...
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A pak vznikl přípravný tým. Zapojení
čistě dobrovolné. Sešlo se nás zhruba
třináct dětí (téměř polovina školamyšlat) a k tomu stejně tak dospělých
na přípravu a realizaci. Mladší členové
týmu měli na starosti ideologickou
část, kdy vymýšleli a psali hesla k tématu na informační panely a zjišťovali informace, kde jde co koupit v Litomyšli bez obalu. Dospělí pak
zajišťovali zboží, prostor a občerstvení.
Na jarmarku ke Dni Země na Smetanově náměstí jste nás mohli navštívit
v našem stánku s názvem Litomyšl
Bez obalu. Pořídit si vážené luštěniny,
kuskus nebo rýži, síťovky k nakupování a nebo bezva skládací tašky. Dát
si s námi čaj nebo kafe do opravdových hrníčků (žádné plastové kelímky), dát si něco dobrého na opravdové
talířky a popovídat si s námi o tom, že
třídění je super, ale bez obalu je to
lepší, a proč si to myslíme.
Obsluha z řad mladých školamyšlanů
byla doplněna o rodičovský tým, který to jistil, když mládež měla potřebu
zaskákat na hradu nebo nevyhnutelně si něco koupit. Ale vesměs jsme
spolupracovali a učili jsme se – a to
děti i dospělí – jak zařídit takový stánek na trzích (není to vůbec tak snad-

——————————————————————————————————————————————————————

Školamyšl
uklízí Česko
né, jak to vypadá), testovali jsme, jak
oslovit klienty (a nenechat si zkazit
náladu těmi, co dělali, že nás nevidí),
jak prodávat a neprodělat (ono naučit
se vážit a počítat se ukázalo být oříškem i pro dospělé), jak vycházet co
nejlépe s kolegy na svém vlastním
stánku (jak to, že ty jsi tu už dvě hodiny a já ještě nebyl?...) i s ostatními
spolustánkaři (jasně, dejte si to páté
kafe :-)), jak připravit prezentace
a pak pouštět myšlenku, které věříme, do světa (jejda, běžte to někdo
spravit, zase nám ten plakát ulítnul).
Tím se, za podpory Biokrámku, jídelny
Oáza zdraví a Zámeckého návrší, zrodil projekt Litomyšl Bez obalu. Máteli chuť udělat něco pro Zemi, vědomé
nakupování bez obalů je prima začátek. Za rok si můžete své zkušenosti
přijít nasdílet zase k nám na stánek.
Budeme tam a bude to zase o něco
lepší.

Pokud myslíme úklid vážně, udělejme
ho. Pokud chceme, aby úklid a nás
naše děti braly vážně, jděme jim příkladem. Pokud chceme, aby si děti
formovaly svůj postoj k uklízení, dělejme to s nimi společně!
Přesně v tomto duchu spolupracovaly děti se svými rodiči na akci Ukliďme
Česko, která proběhla v sobotu 16.
dubna. Sešli jsme se ráno v 9 hodin
u původní „„hospody“ na Černé hoře.

Prostě den, jak má být.
Dan Janata

———————————————————————————————————————————
zástupce ředitele ZŠ Mozaika

Za realizační tým projektu
Jana Urbanová

———————————————————————————————————————————
rodič

PS: ...mimo jiné jsme si také vydělali
pěknou částku na pokračování projektu – v duchu hesla, co je ekologické, je i ekonomické. Pozor – opačně
to neplatí.

Nafasovali igelitové pytle, jednorázové rukavice a vyrazili podél silnice
a lesem. Nasbírali jsme společně více
jak 12 pytlů plastových a skleněných
lahví, odstranili malé černé skládky
a posbírali mnoho obalů. Strávili jsme
tak užitečný čas nejen pro Česko, ale
i pro nás a naše děti, jejich vnímání
světa a postoje.
Den jsme prožili aktivně a završili jej
u pramene Drahošky opékáním a odpočinkem.
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Ptáme se rodičů
Edlmanovi
Simono, kdy jste se s Davidem vnitřně rozhodli pro Školamyšl?
Krátce po prvním setkání rodičů
a po zjištění, kteří podobně smýšlející
kamarádi (a zakladatelé školy) své děti
hned do prvního ročníku Školamyšle
přihlásili. Tím se nám dlouhé a psychicky náročné přemýšlení o volbě školy
zjednodušilo, protože úsudek těchto
rodičů-kamarádů byl pro nás důležitý.
Nadšení ze školy (zřejmě poprvé používám v jedné větě společně slova
„„škola“ a „„nadšeni“) a radost z výuky
projevovaly i jejich děti, které se s naším Šimonem kamarádí. Od té doby
jsme se účastnili dalších setkání s rodiči, stali se aktivními členy spolku Škoovi
lman
i Ed 5 :-)
t
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o
.
to js trany č
ze s

lamyšl, a tím se utvrdili, že první dojem
byl správný. Důležité je pro nás i to, že
Školamyšl nejen plní úlohu vzdělávací,
ale i „„spolkovou“, kde se podobně uvažující rodiče a děti mohou setkat.
Jaké důvody vás přesvědčily, že Školamyšl je ta pravá škola pro vašeho
syna Šimona?

Nejvíce nám vyhovuje, že v jedné třídě
je znatelně méně dětí, než je běžné
v klasické škole a tedy je zde individuální přístup větší samozřejmostí. Děti
se velmi aktivně účastní výuky, pracují ve skupinách a navzájem spolupracují. Jako rodiče jsme byli o volbě této
školy přesvědčeni téměř od začátku,
ale chtěli jsme vidět, jak škola zapůsobí na Šimona, tak jsme s ním společně jedno dopoledne strávili přímo
ve třídě a Šimon se jako předškolák
mohl nejen dívat, ale i se aktivně zapojit do výuky. Teď si již nedovedu
představit, že by Šimon celé dopoledne strávil třeba pouhým sezením
v lavici a vstřebáváním informací bez
vlastního přičinění. Tím ale vůbec nechceme říct, že očekáváme při vyučování absolutní volnost, protože aktivně a stejným způsobem
se podle nás musí
do výuky zapojovat
všechny děti, jinak by
tento systém postrádal
smysl. Dále věříme, že
se škola bude stále
rozvíjet nastaveným
směrem a že i za pár let
budeme stejně pevně
přesvědčeni o správnosti našeho rozhodnutí a do Školamyšle
za tři roky přihlásíme
i Anežku.
Na co se nejvíce těší váš Šimon?
Nejdůležitějším parametrem je v současné době pro Šimona fakt, že bude
chodit „„sám“ na obědy. Také to, že
bude prostě „„ve škole“ a naučí se číst,
to považuje za zásadní. Nejsme si ale
jisti, jestli si uvědomuje, že lego a autíčka při výuce nebudou využívána
tolik jako ve školce, možná to bude

v tomto ohledu zklamání. V neposlední řadě mu vyhovuje, že nebude
muset po obědě chodit odpočívat.
A má již ve škole několik kamarádů,
takže přechod ze školky bude, doufáme, snadný.

již školu navštěvují a se kterými se
tam setkáváme.

Na co se těšíte vy rodiče?
Že pozná další kamarády a začne se
osamostatňovat, a to nejen fyzicky,
ale i v prezentaci a utváření si vlastních názorů. Výuka, jak jsme ji viděli,
probíhá nejen sdělováním faktů, ale
i prožitkem a experimentováním, není
to tedy pouze biflování – děti si dojdou k poznání a k informacím samy.
Jak jsme již zmínili, je důležitý i kolektiv rodičů a dětí, kteří mají podobné
cíle a setkávají se nejen v rámci školy.
Již při osobní návštěvě výuky nás nejvíce nadchlo, jak jsou i děti v první
třídě schopni formulovat své názory
a prezentovat je ostatním, případně
i komentovat a hodnotit práci ostatních formou diskuze...

Za rodiče budoucího prvňáčka
Simona a David Edlmanovi

Jak přijali zprávu, že budete chodit
do Školamyšle, lidé ve vašem nejbližším okolí?
Podobně smýšlející lidé v okolí i rodina nás podporují a rozumí našemu
rozhodnutí. Ti bez dostatečných informací si myslí, že je to nesystémová
škola, v horším případě „„specka“, je
zde praktikována výuka bez kázně,
nic se tam v hodinách nedělá, děti se
tam tedy nic nenaučí. Těmto lidem se
to špatně vysvětluje... Setkali jsme se
i s názorem typu „„proč by měly naše
děti chodit do jiné školy, než kam
jsme chodili my“. Ale pro nás je to právě ten důvod – chceme dětem dát
možnost se učit jinak. A opakuji, že
jeden z hlavních důvodů pro naše rozhodnutí je i komunita lidí, jejichž děti
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Jedna věta, která tě napadne, když se
řekne Začít spolu?:-)
Komunitní otevřená škola

Bečvářovi
Co bylo to zásadní, že jste se rozhodli pro Školamyšl?
Důvodů pro bylo vícero:
Věříme, že toto je škola, kam syn
bude chodit stále rád, bude se zde
učit v souvislostech, spolupracovat
s ostatními a nebát se vyjádřit vlastní
názor. Je zde malá skupina dětí a paní
učitelka má určitě větší prostor na individuální přístup. Třídy jsou věkově
smíšené a děti se tak přirozeně učí
mladší od starších a starší pomáhat
mladším. Alešek už teď mluví o tom,
jak příští rok jako druhák bude pomáhat prvňáčkům. A v neposlední řadě

rodiče mají větší prostor ovlivňovat
výuku a chod školy.
Jediným důvodem, proč jsme tenkrát
váhali, bylo, že všichni synovi kamarádi ze školky šli do první třídy na „„červenou školu“. Alešek ale zde nevstupoval do úplně neznámého prostředí,
některé děti už znal z různých aktivit
mimo školu.
Jak se Aleškovi líbí nebo nelíbí
ve škole? Sdílí s vámi školní zážitky?
Jak se ve škole cítí?
Aleškovi se ve škole líbí. Školní zážitky tedy sdílí poskrovnu (ale to si myslím, že je problém velké části mužské
populace:-). V polovině školního roku
se prvňáčkům a druháčkům vyměnila
paní učitelka. Měli jsme trochu obavy,
protože paní učitelku Helenu měly
děti moc rády. Ale změna proběhla
velice hladce a paní učitelku Anetu si
Alešek i ostatní děti také velmi oblíbily.
Další důvod, proč se syn do školy těší,
je školní družina s Maruškou, která se
dětem hodně věnuje. Maruška je velmi kreativní, děti často ve družině
něco vyrábějí a to Aleška moc baví.
Školamyšl založili rodiče, vy jste byli
mezi zakládajícími členy. Jak vnímáte tento aktivní přístup
rodičů ke škole?
Na úplně první
schůzce jsme nebyli, ale brzy
poté, co jsme
zjistili, že se zde
něco takového
chystá, jsme se
začali o tuto
možnost zajímat

a účastnit se schůzek, které vyústily
v založení školy.
Občas je trochu náročnější si při plném pracovním úvazku najít čas
na školní aktivity a akce, ale pokud to
jen jde, snažíme se zapojit.
Něco, co byste chtěli dodat na závěr?
Cokoliv vás napadne:-).
Vážíme si toho, že máme Školamyšl
v našem městě a že máme možnost
našeho syna do této školy dávat.
A děkujeme všem, kteří věnují svůj čas,
energii a nemalé úsilí tomu, aby škola
dobře fungovala a dále se rozvíjela.
Aleš a Soňa Bečvářovi

Jiráskovi
Jak jste se dozvěděli o Školamyšli?
Vím, že nejste přímo z Litomyšle.
Štěpánův první kontakt se Školamyšlí proběhl v rámci akce, kterou v loňském školním roce uspořádali žáci
Školamyšle pro děti z českotřebovské
základní školy. Jeho vyprávění pro nás
bylo impulsem pro získávání informací o nově vzniklém subjektu.
Váš Štěpán chodil do první třídy
do jiné školy, u nás ve Školamyšli
začal ve druhém ročníku. Jak zvádl
přechod do jiné školy?
Náš syn má v tomto ohledu šťastnou
povahu – snadno se adaptuje na nové
prostředí. I proto zvládl přestup do 2.
ročníku bez větších problémů. Ani
v první třídě nezažil frontální výuku
nebo známkování … o to byl jeho přechod do Litomyšle snazší.

školamyšl
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Představujeme
naší učitelku Anetu
Štěpán Jirásek, rodina

Aneta Štanclová je pedagogem na naší škole od 1. prosince 2015. Odpovědi
na otázky ji představí nejlépe.

Jaký je pro Vás největší přínos Školamyšle pro výuku Štěpána?
Oceňujeme rodinné prostředí, které
klade důraz na spolupráci žáků napříč ročníky. Benefit Školamyšle
spatřujeme i ve faktu, že se Štěpán
díky individuálnímu přístupu paní
učitelky Anety a empatickému vedení vychovatelky ŠD Marušky, do školy těší.
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Chtěla byste něco dodat na závěr?
Naší optikou je stěžejní vést dítě
k myšlení v souvislostech, pochopení
textu, schopnosti argumentace a imaginace, kritickému myšlení a odpovědnosti za své činy. Učitele vnímáme
jako průvodce vzděláváním, který
posiluje dítě ve schopnosti obstát.
Zároveň nejsme zastánci snižování
nároků na vzdělanost, přemíry práv

dítěte na úkor povinností ani nedostatku respektu k autoritě. Jsme přesvědčeni, že nejenom děti by měly mít
možnost svobodné volby nebýt součástí proudu, disponovat právem nesouhlasit, nesdílet, ale respektovat.
Erika Jirásková
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Najdete na nás
na facebooku
a internetu

www.skolamysl.cz

www.facebook.com/

skolamysl
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Jaké bylo Vaše první setkání se Školamyšlí?
První osobní setkání proběhlo při výběrovém řízení. Předtím jsem jen lehce registrovala počáteční formování
nové školy v Litomyšli. Hned druhý
den po přijímacím pohovoru, jsem
měla možnost přijít do výuky a nahlédnout do běžného chodu školy.
Byly to pro mě zcela nové a nepoznané chvíle, o to víc příjemnější.
Co vnímáte za hlavní ve Vaší přípravě na vyučování?
Připravit výuku co nejvíce hravě, zábavně a tvořivě, aby bavila nejen děti,
ale i mě. Vytvořit takovou nabídku
činností, aby v nich každý žák mohl
najít „„to své“, objevit smysl toho, co se
učí a proč, aby mohl pracovat s radostí, zažít úspěch a posun v nejrůznějších rovinách.
Co považujete za nejdůležitější
ve své výuce?
Vytvářet prostředí vzájemného respektu, naladit se na sebe, „„přepnout“
na děti, vnímat jejich potřeby a reagovat na ně. Velmi důležité je podle mě
také kooperativní učení, kdy děti spolupracují, vzájemně se od sebe učí
a formují své sociální dovednosti.
Co považujete za největší hodnotu
vzdělávacího programu Začít spolu?
Nezvládnu vyzdvihnout jedinou hodnotu. Velmi si cením partnerského
vztahu mezi dospělým a dítětem, dále
již zmíněného učení se prožitkem
a práce ve skupinách. Skvělé je také
vést žáky k sebehodnocení, kdy se učí

reflektovat kvalitu své práce, vnímat
svůj postup, vyhodnocovat jej a následně plánovat další kroky pro splnění nových cílů.
Jak vnímáte „„školamyšlí“ děti?
Jsou velmi zvídavé a vnímavé. Bez
ostychu diskutovat, vyjádřit svůj názor. Komunikují zcela otevřeně a přímo. Svěřují se, jsou mými kamarády.
Na kolik let se cítíte
na počátku týdne a na kolik na jeho konci?
Nechci tu příliš mrhat čísly. Přiznám se ale, že
ke konci týdne více jezdím
výtahem :-) Únava je tedy
veliká, zkušenosti o to
cennější.
Jaké pedagogické dovednosti vnímáte pro Školamyšl za nejdůležitější?

Plánovat a organizovat výuku s ohledem na individualitu každého žáka.
Zůstat v roli průvodce dětí a nesklouznout k „„přemoudřelému předávání informací“ bez prožitku a souvislostí. Tedy schopnost upozadit se,
nebýt tím nejdůležitějším ve třídě.
Pochopit a vnitřně se sladit s tím, že
děti jsou tu především kvůli sobě, ne
kvůli vám jako učiteli.

školamyšl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

školamyšl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Práce
našich dětí

Narozeninovník
Děti 3.–5. ročníku dostaly zadáno, aby
vytvořily „„náš školní narozeninovník“
– místo, kde budou zaznamenány narozeniny všech dětí. Práce je zajímavá
v tom, že si úplně samy rozdělily skupiny, odpovídající role a vymyslely
i vlastní podobu dortu a jednotlivých
pater – měsíců. Pro učitele byla pouze radost pozorovat a s pedagogickým údivem přihlížet, jaké výtvory
vznikají, když se do ničeho neplete :-)
Následně jsme zhodnotili a popsali
postupy, které dětem pomohly
úspěšně realizovat zadaný úkol.

Třídní pravidla
Život, vztahy a práci ve třídě provází
třídní pravidla. Tato byly vymyšlena,
zapsána i nakreslena dětmi. Každá
ruka symbolizuje jednoho žáka, který
se zavazuje svým vlastním podpisem
za to, že se bude snažit pravidla dodržovat. A proč si děti pravidla formulují samy? Podporuje to v nich chuť se
pravidly řídit, berou je za svoje. Podpis
učitele se samozřejmou součástí.
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Anglický kalendář
What day is it today? Kolikátého to
dneska je? Kluci z našeho trojročí prozrazují, který den k nám do školy dorazil redakční tým s fotografem a pochlubili se kalendářem, vytvořeným
při hodinách angličtiny v rámci dubnového tématu Příroda.
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Referáty ze zvířecí říše
V rámci tématu Příroda si každé dítě
vybralo zvíře, na které zpracovávalo
svůj referát. Všichni si sami naplánovali datum, kdy probíhala prezentace
v kruhu a odpovídání na dotazy všeho
druhu. Na obrázku vidíme originální
hadí kůži. Donesl ji na ukázku jeden
ze žáků jako praktickou ukázku
ke svému referátu Krajta tečkovaná.
Probíhalo velké zkoumání a diskuse
o tom, jak ulovit hada, aby se kůže
takto pěkně zachovala :-)

Španělsko
Žáci 4.–5. ročníku si připravily plakáty
o fauně různých zemí z celého světa.
Každý si vybral zemi, která ho zajímá.
Součástí zadání bylo nakreslit přibližný tvar země, významná města a největší řeky. Většině dětí tento úkol
natolik učaroval, že na něm pilně pracovaly i doma a obohacovaly rodinné
příslušníky množstvím objevených
informací.

Dobrovolný referát v rámci tématu
Lidé a čas. Žačka zkoumala a porovnávala hračky, se kterými si hráli její
prarodiče, rodiče a sourozenci. Úžasně přirozená exkurze do několika generací jedné rodiny.

Texty jsou dílem
Terezy Veselíkové a Zuzky Maršálkové.

Mikuláš / Ptáčci

-)
tady sídlíme:
Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou, pracoviště Litomyšl
Ředitelka školy: Mgr. Kamila Zemanová-Stieberová, www.zsmozaika.info
Zástupce ředitelky na pracovišti v Litomyšli: Mgr. Daniel Janata
(tel: 775 612 258, daniel.janata@skolamysl.cz)
Adresa pracoviště v Litomyšli: Smetanovo náměstí 15, Litomyšl 570 01
Bankovní spojení: KB LITOMYŠL, č.ú.: 107-7612350257/0100

www.skolamysl.cz

Rodičovský spolek Školamyšl (zřizovatel školy) je nezisková organizace. Na podpoře vzdělávání dětí se podílíme asistencemi
ve výuce, údržbou, malováním tříd, úklidem… a také tím, že hradíme veškerý provoz školy, od nájmu, přes vybavení
nábytkem až po školní pomůcky. Je-li vám školamyšlí iniciativa sympatická, podpořte nás. Uvítáme věcné i finanční dary.
Kontaktujte předsedkyni spolku Věru Krejčovou vera.krejcova@skolamysl.cz.
Moc děkujeme za jakoukoliv pomoc!

Chcete
nám
pomoci?

Základní škola Mozaika Rychnov nad Kněžnou – pracoviště Litomyšl (označované často názvem spolku, který vznikl na podporu vzdělávání dětí
v této škole – Školamyšl) sídlí v Litomyšli, v budově České pošty na Smetanově náměstí č. 15, 2. patro. Děti se zde vzdělávají ve věkově smíšených
třídách dle školního vzdělávacího programu ZŠ Mozaika. Škola pracuje podle metodiky vzdělávacího programu Začít spolu, který má v ČR více než
dvacetiletou tradici a úspěšně jej v základním vzdělávání realizují desítky základních škol.
Informace o přijímání dětí do všech ročníků:
Předsedkyně spolku Školamyšl, z.s.: Mgr: Věra Krejčová, Ph.D., tel: 776 011 742
E-mail: info@skolamysl.cz, www.skolamysl.cz

Školamyšl
začít spolu v Litomyšli

Školamyšlení
Časopis pro přátele školy, rodiče a děti. Vychází 2x ročně. Velké díky všem, kdo se na tomto čísle podíleli. Redakční rada: Věra Krejčová,
Václav Flaška a Leoš Tupec. Fotografie byly pořízeny rodiči při různých akcích školy. Všechny články jsou volně šiřitelné.
Jazyková korektura: Soňa a Aleš Bečvářovi. Soňa opravovala články do 3 hod. do rána! Neuvěřitelné a moc jí proto děkujeme.
Tisk: Tiskárna H.R.G. Litomyšl. Grafická úprava: Pavel Šmerda. Náklad 300 výtisků. O 100ks více než předchozí číslo:-)

