
"Rodičák" 

 

Téma: Co všechno děti dokáží, když je umíme motivovat 

 

„Oslovili mě z mé rodné školy, jestli bych u příležitosti oslav výročí natočila video 

pozdrav o tom, za co jsem jí vděčná. Zkoušeli jste se nad tím někdy zamyslet? Škola mi 

dala samozřejmě nějaký teoretický základ, ale co si z ní hlavně pamatuji, jsou 

přátelské vztahy se staršími kamarády, kteří pak byli mými učiteli, pamatuji si 

týmovou práci, a když jsme měli možnost převzít nějakou iniciativu, něco podniknout 

a někomu pomoct. To mě ovlivnilo v životě nejvíc.“ Olga Shirobokova, Ashoka ČR. 

 

 

Čtěte k tématu 

 Proč děti přicházejí o radost z učení:  Psycholožka Jana Nováčková hovoří o tom, že škola děti 

přestává bavit už po šesti týdnech v první třídě. Jak k tomu dochází? Podívejte se na video.  

 

 Pusťte nás do vaší školy!: Dokáží zaujmout teenagery i ředitele škol. Jak také může vypadat tělocvik.  

 

 Učíme se příběhy: "Nic mi nedalo tolik jako dětská tvořivost," říká Šárka Hrouzková, malířka a 

výtvarná pedagožka. Jejím příběhem (a 24 dalšími) se můžete inspirovat ZDE.  

 

Rodiče vítáni (novinky) 

 Brašna pro rodiče: Máte doma budoucího prvňáčka a nevíte, která škola je pro něj nejlepší? Chcete 

se zorientovat v tom, co se ve škole děje a jak se jako rodič můžete účastnit školního života? Přihlaste 

se na seminář Jak vybrat školu pro své dítě, který se bude konat 17. 1. 2014 od 16.00 - 20.00 

v Praze. Pro více informací kontaktujte miroslav.hrebecky@eduin.cz.  

 Děti obnoví letní kino a oživí nemocniční park: Podívejte se, jaké jsou letošní projekty Extra třídy. 

 

 

Inspirace, rady a diskuse 

 EduFórum: Proč si někteří rodiče založí vlastní školu a jak to vypadá, když se studenti aktivně podílejí 

na chodu školy, se dozvíte v záznamech z listopadového EduFóra pro rodiče.   

 Děti potřebují vidět výsledky své práce: Jsou místa, kde samospráva spolupracuje se školami a 

školáky a ti mohou komentovat třeba chystanou výstavbu bazénu v obci. Co všechno děti dokáží, se 

dozvíte ze záznamů konference Propojme se! 

 Badatelna: I fyzika může děti bavit, přesvědčí vás série naučných a zábavných videí. Jejich tvůrci 

z Úžasného divadla fyziky získali cenu Veřejnosti v prvním ročníku ceny Eduína pro inovace ve 

vzdělávání. 
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