
ZDRAVÁ ŠKOLA V POHYBU 

INDIÁNSKÁ PRVNÍ TŘÍDA VENKU 

 Rozkvět, samostatnost, zodpovědnost PRVŇAČEK A PRVŇÁKŮ  

 

Zveme Vás na setkání rodičů  

(vemte i děti – pro ně máme připraveno ukázkové dětské stravovací menu, zvířátka, atd.) 

dne 29.března 2019 od 17:00 na Pahrbku v Napajedlích. 

Budeme besedovat na téma výběr základní školy  

a o dalších starostech a radostech, které rodič                                      

předškoláka/předškolačky a prvňáka/prvňačky řeší.  

Myslíte si, že je pro Vašeho šestiletého syna/Vaši šestiletou dceru prospěšné, aby od září 

2019 po tom, co se probudí plná/ý života a radosti usedl(a) každý den na několik hodin do lavic 

spolu se třiceti dalšími dětmi a tímto způsobem strávil(a) dalších minimálně 9 let svého života? 

My si to nemyslíme. Přinášíme koncept školy VENKU. Nevynahrazujme dětem chybějící pohyb 

drahými kroužky. Dejme jim školu, která jim umožní učení a pohyb každý 

školní den. Registrace Vaší účasti na akci: indianskaskola@gmail.com 

www.jazykovaskolasvet.cz 

© Indiánská škola 2019 

https://www.facebook.com/events/618895641885062/
http://www.jazykovaskolasvet.cz/


ZDRAVÁ PRVNÍ TŘÍDA V POHYBU 

 Rozkvět a radost na vzduchu  

Prožitková zdravá škola. Svobodný rozkvět dětí (rodičů, učitelů). 

Zpěv, tanec a hra na nástroje. Výtvarné tvoření. Péče o zahradu a zručnost. 

Sezónní a domácí strava. 

Pohyb venku na vzduchu co to jde. 

Citlivé a moudré vedení dětí podporující rozkvět, zvídavost a radost. 

Vícejazyčné prostředí. 

Častý pobyt v přírodě (škola jako dobrodružství, táborové prvky) – jaro, léto, podzim.  

Zima: Výuka ve skutečném prostředí města (exkurze, prohlídky, moderní výuka ve třídě). 

PROGRAM: 

Výuka probíhá v dobrém počasí venku. 

– Výuka 9:00 – 12:00 (pohyb, psaní, čtení, počítání, tvoření, anglický jazyk). 

– 12:00 zdravý oběd + poobědová odpočinková pauza 

– 13:00 – 15:00 družina + kroužky (muzikokraní, zpěv, tvoření, pohyb). 

KONTAKT:  

Mgr. Daniela Bohatá: +420 773 6443 88 

indianskaskola@gmail.com 

www.jazykovaskola.cz 

 

TEAM – PRŮVODCI: 

Metodička a manažerka kvality. 

Aprobovaná učitelka pro 1.stupeň ZŠ. 

Rodilý mluvčí anglického jazyka. 

Učitel zpěvu, patron. 

Další jazyky v dalších ročnících. 

NABÍZÍME: 

Citlivé vnímání potřeb dětí i rodičů. 

KLASICKÉ MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I PRASTARÁ MOUDROST – SOULAD S PŘÍRODOU. 

ZNALOST MODERNÍ METODIKY SVOBODNÉHO UČENÍ SE. ZKUŠENOSTI S PRACÍ S DĚTMI (I 

RODIČI). ROZUM I CIT. ZNALOSTI MNOHA SVĚTOVÝCH JAZYKŮ A KULTUR. OTEVŘENÉ SRDCE A 

MYSL. KREATIVITA A CHUŤ DO PRÁCE. KONTAKTY V ZAHRANIČÍ. 

TĚŠÍME SE NA: 

Nadšené a spolupracující děti a rodiče. 

KONTAKT: indianskaskola@gmail.com 

Najdete nás v Napajedlích. 

Více informací na schůzce. 

 

Děti jsou v režimu individuálního vzdělávání.  

Přezkoušení dvakrát za rok ve škole, kde je žák přihlášen k plnění povinné školní docházky.                             

Rodiče se mohou podílet na chodu školy. 

mailto:indianskaskola@gmail.com
http://www.jazykovaskola.cz/

