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Jdu zasněženou krajinou a stopy, které za 
sebou zanechávám, jsou svědectvím toho, 
že jsem tu prošla.  Kladu si otázku. Zůstávají 
podobné stopy i v dětských duších?  Jsou stopy, 
které tam jako průvodci otiskneme vždy dob-
ré?  Jsou takové, abychom mohli vždy s čistým 
svědomím konstatovat, že jsme pro tu kterou 
dětskou dušičku byli dobrým, respektujícím 
a empatickým člověkem?  Můžete namítnout, 
že stopy ve sněhu jsou pomíjející. Zmizí, když 
znovu sněží. Zmizí, když taje. Zmizí…. V nitru 
člověka však zůstává zapsané vše. Stopa, kterou 
vtiskneme, je trvalá.  Uvědomuji si, že nás to 
zavazuje k velké odpovědnosti za naše konání, 
postoje i komunikaci.  

Jdu zasněženou krajinou a naslouchám  bílému 
tichu. Je majestátní, vznešené, mrazivé, cinka-

jící, voňavé, očekávající, tajemné i vzrušující, je 
obalené nejen vůní cukroví, jehličí a svíček, ale také 
sounáležitostí, radostí a láskou.  Zastavuji se  
a vychutnávám sílu tohoto okamžiku, v tom mě 
napadá, že tyto pocity znám a že je zažívám 
často. Zaplavuje mě radost, vděk a pokora, že 
smím být součástí dětských kroků ke klidu, lásce 
a vzájemné úctě.

Jdu zasněženou krajinou a myslím na všechny, kteří 
se vydali na cestu. na cestu, která není nijak lehká, 
ale je naplňující a smysluplná.  Vánoční rozjímání 
nás může nasměrovat, posunout. Možná nám může 
pomoci si uvědomit, že velký potenciál rozdávat 
lásku a klid máme všichni. 

Přeji vám krásný, klidný a láskyplný vánoční čas.

Napsala:  Vlasta Hillebrandová a Společnost Montessori

Vánoční zamyšlení

nabídka vzdělání
 • Konference Šance pro vaše dítě 

Termín: 8. - 9. 2. 2013, Praha

Vážení pedagogové, vážení rodiče, 
srdečně vás zveme na konferenci, která 
uzavře tříleté zkušenosti z projektu  
Šance pro Vaše dítě.

Projekt se věnoval přípravě dětí před-
školního věku na školní vzdělávání a na 
podporu a pomoc rodičům při domácí 
práci s dítětem. Vycházel ze zkušenos-
tí s využíváním pomůcek a materiálů 
Montessori při práci s dětmi se specifickými 
potřebami a z nároků na připravenost 
dítěte pro vstup do školy. 

Témata konference:
 • školní zralost a její testování

 • práce s vybranými pomůckami

 • tématické workshopy

 • Montessori doma aneb jak podpořit školní 
zralost dítěte v domácím prostředí

Jak se přihlásit: 
Pokud chcete rezervovat místo na  
konferenci, stáhněte si přihlášku  
na www.sance-montessori.cz

Účastníkům po dobu konference hradíme 
ubytování a stravování.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky  
v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost,  
v oblasti Rovné příležitosti dětí a žáků  
se speciálními vzdělávacími potřebami.

http://www.sance-montessori.cz
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Vzdělávací kurzy a akce, na které 
se můžete v novém roce 2013 
těšit:

 • 25. kurz pedagogiky Montessori – 
zaměřeno na věk 3–6 let 
termín: 12. 1. 2013 – 13. 4. 2014 
tento kurz je zcela naplněn. 

 • seminář POHYB v Montessori 
termín: 19. 1. – 20. 1. 2013 (sobota 9–17 
hod; neděle 9–16 hod) 
Lektoři: doc. PaedDr. tomáš DOHnaL, 
CSc. (Univerzita Palackého Olomouc); Bc. 
Martina Štanclová 

 • seminář Tématické projekty v MŠ – 
další inspirace 
termín: 16. 3. 2013 (sobota 9–17 hod) 
Lektorka: Bc. Martina Štanclová 

 • informativní kurz – Pardubice 2012 
(akreditaceČ.j.: MSMT-6228/2012-25-148) 
termíny: v prvních měsících nového roku 
budou vyhlášeny termíny 
Místo konání: Elipsa - Montessori centrum 
Pardubice, o.p.s.; Pod Břízkami 800,  
Pardubice, www.elipsa-pardubice.cz 
Lektorky: Mgr. Marcela Žáková, Bc.Simona 
Livorová, Hana Čumplová 

 • 26. kurz pedagogiky Montessori - 
navazující kurz pro absolventy kurzu 3–6 
let - zaměřeno na věk dětí 6–12 let 
termín: 9. 5. 2013 – 31. 5. 2014 
Určeno: určeno pro absolventy kurzu 
Montessori pedagogiky zaměřeného na 
věk dětí 3–6 let, kteří si chtějí doplnit 
informace k práci se školáky. absolventi 
kurzu mohou po splnění daných  

podmínek obdržet národní Diplom  
Montessori s akreditací MŠMt.

 • 27. kurz pedagogiky Montessori ZŠ  
- zaměřeno na věk 6–12 let 
termín: 26. 8. 2013 – 30. 11. 2014 
Určeno: pro všechny zájemce o pedago-
gický systém M.Montessori pro práci  
s dětmi ve věku 6-12 let. absolventi kurzu 
mohou po splnění daných podmínek 
obdržet národní Diplom Montessori  
s akreditací MŠMt.

 • Montessori Cestou (jak podpořit  
přirozený vývoj dítěte od 1,5–3 let) 
termín: 23. 2. – 24. 2. 2012 
Co se odehrává v psychice dětí 0-3, jaké 
jsou jejich přirozené potřeby a jak  pro ně 
vytvořit obohacující prostředí...

Montessori terapie poprvé v Praze!  
Jedinečné setkání s Lorou anderlik a Ulrike Geisenhof

Dne 14. a 15. září Společnost 
Montessori ve spolupráci  
s rodinným centrem 4 Medvědi 
uspořádala jedinečný seminář 
zahraničních lektorek Montes-
sori terapie Lory anderlik  
a Ulrike Geisenhof. 

Obě lektorky přijely a předaly 
rodičům a účastníkům terapie 
svůj pozitivní postoj a víru  
v silné stránky a přednosti 
všech dětí, které se rodí do 
našeho světa. 

Objasnily, v čem vidí hlavní rozdíl mezi 
Montessori terapií (Mt) a Montessori 
pedagogikou (MP): Montessori terapie na 
rozdíl od Montessori pedagogiky spolu-
pracuje s hlavními osobami, které tráví  
s dětmi svůj čas – rodiči. Podle Mt nejsou 
děti odlišné – všechny děti, ať už jsou 
jakékoliv, se chtějí učit a rozvíjet,  
a my musíme „jen“ objevit, co je zajímá.  
to je základem Montessori terapie, která 
dále staví na tom, že všechny děti se snaží 
dosáhnout samostatnosti a nezávislosti  
a naším úkolem je jim v tom pomoci. 
Cílem Mt je, aby všechny děti byly schop-
né žít v prostředí, ve kterém žijeme my, 
aby žily smysluplně a byly součástí naší 
společnosti. 

Jak se nám něco takového povede? 
Přijmeme-li všechny děti takové, jaké jsou 

a podporujeme-li jejich rozvoj inkluzí ve 
společnosti a nikoliv jejich oddělováním, 
pak jsme na dobré cestě k tomuto cíli. 

Mt stejně jako MP využívá pomůcek, ale 
pracuje zejména s nejdůležitější pomůckou 
– rukou dítěte. Pracuje s více „mezi kroky“, 
ale stejně jako MP vede k nezávislosti  
a samostatnosti dítěte.  Maximálně využívá 
senzitivní období a to je něco, co tuto 
formu terapie odlišuje od všech ostat-
ních forem terapie. Montessori terapeut 
přemýšlí o dítěti v souvislosti s jeho reálným 
věkem a nabízí mu odpovídající pomůcky 
tak, aby všechny senzitivní období byly 
využity. takto se pracuje i v případě, když 
dítě zcela nepoužívá řeč. Paní anderlik 
vysvětlila, že senzitivní období se u dětí  
s handicapem těžko rozpoznávají, protože 
adekvátní činnosti od dětí většinou 

neočekáváme. ale pokud dětem předložíme 
pomůcky přizpůsobené jejich možnostem 
tak, aby odpovídaly jejich senzitivnímu 
období, jsou děti motivované a pracují. 
Je třeba si uvědomit, že může být velký 
rozdíl mezi tím, co si dítě myslí a co je 
schopné komunikovat. Pokud mu však 
nenabídneme nic, nerozvíjíme ani jeho 
mysl a ani jeho mozek v době, kdy má 
o činnosti přirozený zájem. Dítě se tak 
naučí „nenamáhat se“ a vydržet u činnosti 
pouze tak dlouho, dokud ho tato činnost 
baví a potom odejde. Součástí naší práce 
s dítětem však musí být i to, že vedeme 
děti k dokončování a k tomu, že u činnosti 
je třeba vydržet. 

Stejně jako Montessori pedagogika klade 
také terapie velký důraz na pozorování 
nejen samotného dítěte, ale také jeho 
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průvodce. Jako jeden s prvních cílů si Mt 
stanovuje, aby dítě poslouchalo, vnímalo, 
a rozumělo tomu, co říkáme. Důraz je 
kladen na to, aby dítě sledovalo očima 
a soustředilo se. terapeut si uvědomuje 
význam takovéto komunikace, a nabádá 
rodiče a pedagogy k tomu, aby dávali 
zvýšený pozor na naslouchání - tedy, aby 
děti opravdu slyšely, co se jim říká - bez 
opakování a aby to posléze udělaly. rodiče 
nemají být televizí či rádiem, které mluví 
a je jedno, zda je někdo vůbec poslouchá, 
nebo kdy je někdo poslouchá.  

Za velmi důležitý je v Montessori terapii 
vnímán zejména náš postoj k dítěti  
a k terapii samotné. Postoj a očekávání, 
které zpětně ovlivňuje jak terapii, tak  
i chování dítěte. Lora o něm mluví jako 
o tzv. „Hermeneutické spirále,“ o spirále, 
která může vést jak nahoru, tak také dolů 
v závislosti na tom, jaká jsou naše pře-
svědčení, očekávání a naladění ve vztahu 
k dítěti / dětem. tomu, jak se vzájemně 
ovlivňujeme, věnuje často jen velmi málo 
pozornosti, což je velká škoda. Vzpomeňme 
si my samy, jak se cítíme, jak nám je, když 
se potkáme s pozitivně naladěnými lidmi, 
s přáteli, se kterými je nám dobře, kteří 
v nás věří a fandí práci, kterou děláme. 
takové setkání nás všechny nabyje, obo-
hatí a ještě zvýší i naše očekávání od nás 
samotných. Spirála se točí vzhůru.  
ale může tomu být i naopak, jsou lidé, 
které bychom raději nepotkali, neboť 
cokoliv, co řeknou, nás zraňuje a bolí, 
dokážou nás naprosto demotivovat, 
odradit či „alespoň“ znepříjemnit to, co 
je nám normálně drahé a blízké a co nás 
za normálních okolností baví a naplňuje. 
Spirála se točí hluboko dolů. 

Vždy máme na výběr – chceme při setkání 
s našimi dětmi nastoupit po spirále na 
vzestupnou cestu či na cestu sestupu? 
Jaké jsou naše očekávání ve vztahu ke 
každému jednotlivému dítěti? Zaměřujeme 
se na to, co již dítě umí? radujeme se  
z maličkostí a z úspěchů, které již zvládlo? 
Věříme pevně v jeho další úspěchy  
a pokroky? Předáváme mu náš pozitivní 
náboj a víru v jeho schopnosti? Pokud toto 
dokážeme my samy, jako jeho průvodci, 
jako dospělí lidé, pak v dětech upevňujeme 
víru v sebe sama a v jejich schopnosti,  
ať již jsou jakékoli. 

Montessori terapie ví, že cesta po spirále 
není jednoduchá, ale dbá na to, aby se ti, 
kdo se účastní této cesty, pohybovali smě-
rem nahoru - pokud možno co nejčastěji. 
Pohyb po spirále nahoru, na hranice svých 
možností a očekávání. Ví, že se to nedá 
zvládnout 24 hodin denně každý den, ale 
věří, v co nejčastější opakování směřování 

po spirále vzhůru, věří ve vědomé hledání 
toho, co už dítě umí a na tom staví své 
další kroky. Vzniká pozitivní energie  
a postoj, který je nezávislý na diagnóze 
dítěte a uvědomuje si, že každý člověk 
má nějaké schopnosti a tyto schopnosti 
se mezi lidmi liší, a to je naším darem. 
Můžeme se vzájemně obohatit. naše děti 
nás mohou obohatit. 

Děti vychováváme a vzděláváme. Každé 
dítě má právo na výchovu a vzdělávání  
i dítě s jakýmkoli handicapem. Je potřeba 
děti učit, jak se chovat v určitých situ-
acích. Při výchově zdravých dětí máme 
často mnoho výmluv, když se dítě chová 
nevhodně (např. dnes se špatně vyspalo…). 
Ve společnosti zastáváme názor, že když 
je někdo handicapovaný, dá se od něj 
očekávat jen velmi málo. Montessori 
terapie klade důraz na to, aby všechny 
děti byly vychovávány a věděly, jak se ve 
společnosti chovat, protože pak je společ-
nost ráda přijme. Montessori terapie  
a paní anderlik má vysoká očekávání od 
všech dětí a při své práci s jednotlivými 
dětmi nám opravdu názorně ukázala, jak 
je potřeba mít vysoká a zejména velmi 
pozitivní očekávání. 

Cestu směrem po spirále vzhůru jsme 
si prožili a také odnesli v našich srdcích 
z víkendového setkání s Lorou a Ulrike. 
nezbývá, než nezapomínat a vědomě si 
připomínat pozitivní očekávání a ladění  
v našem každodenním životě při vzájem-
ném setkávání - a to nejen s dětmi.

Upřímně děkuji Vám všem, kteří jste se 
spolupodíleli na organizaci semináře  
a i Vám, kteří jste byli jeho účastníky. 
Velké díky patří zejména rodičům a dětem, 
bez kterých by se tento seminář nemohl 
uskutečnit! Věříme, že také je – rodiče dětí 
- toto mimořádné setkání povzbudilo  
(a získají ještě další informace z nahrávek  
celého programu, který byl pro ně připra-
ven).

a pozitivní zpráva na závěr: Loře a Ulrike 
se u nás moc líbilo a my se můžeme těšit 
na další setkání s nimi a vzájemné oboha-
cení v roce 2013!

Obě lektorky Lora anderlik a Ulrike  
Geisenhof spolupracují od roku 1985  
a pracují společně s dětmi a jejich rodiči. 
Lora sama je babičkou, já osobně bych 
dodala „kouzelnou“ babičkou, má tři 
vnoučata, a jak sama se smíchem dodává, 
některé z nich mají „problémy“ ve škole. 
Ulrike je maminkou, baví ji zejména práce 
se školáky a dospívajícími. Paní anderlik  
vydala o Montessori terapii několik 
publikací, tři poslední knihy věnovala do 
knihovny metodického centra Spo-Mo. 

Knihy obsahují také mnoho praktických 
námětů a hledáme možnosti, jak je  
(s milým souhlasem autorky) vydat také  
v češtině.

napsala:  
Dita Dlouhá

nové Knihy Lory anderlik  
v knihovně Spo-Mo:

 • „Montessori - Ein Weg zur Inklusion“ 
(Montessori - cesta k inkluzi).  
První polovina knihy je věnována 
otázkám inkluze obecně i z pohledu 
Montessori pedagogiky a druhá polovina 
je ucelená metodika, jak naučit děti 
pracovat s penězi (od vhazování do 
kasičky po regulérní nákupy). 

 • Montessori - Ein Weg für alle je  
o Montessori pedagogice a praktická 
část je věnovaná aktivitám praktického 
života.

 • nejnovější kniha Montessori - Der Weg 
geht weiter je o pedagogice, léčebné 
pedagogice a Montessori terapii a je 
plná ukázek práce s konkrétním  
materiálem. 
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recenze knihy „Montessori – cesta pokračuje“  
(něm.originál Montessori - Der Weg geht weiter):

Svou třetí knihou „Montessori – cesta pokračuje“ navazuje autorka na obě již vyšlé knihy: 
„Cesta pro všechny! – Život s Montessori“ a „Montessori – cesta k inkluzi“ a dále  
v ní rozvádí Montessori terapii.

Montessori pedagogika se po celém světě zaměřuje na výchovu zdravých dětí, Montessori 
léčebná pedagogika se orientuje především na integraci postižených dětí do školek  
a škol a posléze i na inkluzi do společnosti.

Poznatky a praktické zkušenosti vycházející z Montessori pedagogiky a Montessori 
léčebné pedagogiky, které autorka společně se svými spolupracovníky neúnavně sbírala 
v průběhu posledních tří desetiletí, umožnily vyvinout mnichovský model Montesso-
ri terapie. Potřebný prostor se Montessori terapii otevírá v oboru sociální pediatrie, 
přičemž staví na spolupráci mezi dětskými lékaři, psychology, terapeuty z různých oblastí 
a pedagogy. Montessori terapie je „dnes samostatnou formou terapie v oblasti sociální 
pediatrie“ (anderlik, 2012). 

Intenzivní zapojení rodičů či pečovatelů o dítě a úzká spolupráce s nimi zaměřená 
především na citlivě vedené konzultace vedou k tomu, že každé dítě i jeho okolí podle 
svých individuálních možností zvládne každodenní činnosti. toho lze dosáhnout  
především díky materiálu Montessori pedagogiky a Montessori léčebné pedagogiky.  
K úspěchu dětem s postižením pomáhá rovněž materiál upravený podle individuálních 
potřeb dítěte a pokyny, jak materiál nahradit v domácím prostředí. 

Svět je, jaký je. V tomto kousku světa, 
který mám na mysli, jsou rodiny a  školy a 
v nich děti. a i děti jsou takové, jaké jsou. 
Už před delším časem jsem si s přáteli po-
vídala o dnešních dětech. Čím dál víc dětí 
s problémy učení, s problémy chování, 
čím dál víc dětí alergických, s atopickým 
ekzémem, čím dál víc dětí narozených 
předčasně nebo s komplikacemi. Čím dál 
víc párů má problémy s početím, mnohá 
těhotenství jsou riziková, mnoho dětí 
přichází na svět problematicky. navzdory 
pokroku ve všech oblastech života jsme 
v čím dál časnějším věku nemocnější a  
výše jmenované jevy se neustále zhoršují.

„Kdyby to bylo před 100 lety,“ pronesl 
nakonec kolega názor, se kterým jsme 

se ztotožnili, „spousta dětí by nepřežila. 
Bylo by víc dětských úmrtí, ale přežili by 
jenom ti silní. Jako v přírodě. Člověk, je-
hož početí nebylo přirozené, jehož porod 
byl komplikovaný, má velkou pravděpo-
dobnost, že bude mít psychické i fyzické 
obtíže v životě a s větší pravděpodobností 
sám těžko počne, (donosí) a porodí dítě. 
Má tedy vůbec smysl, pominu-li morál-
ní aspekt, za každou cenu zachraňovat 
každé předčasně nebo komplikovaně 
narozené dítě?“ Souhlasili jsme všichni.

Jenže pak jsem potkala „Jozífka“. Začátek 
života rozhodně neměl podle přírody, 
ale měla jsem (doslova) tu čest mu dělat 
nějaký čas asistentku. Jozífek žije v jiném 
světě, ale podle toho, jak jsem ho poznala, 

velmi pochybuji, čí svět je ten správný. 
a taky jsem potkala „Janičku“. Janička se 
asi nikdy nebude učit se stejně starými 
dětmi, bude-li se kdy ve škole učit vůbec. 
Janička je pořád malá a pořád „čistá“. Její 
svět je jiný než ten náš, je zvláštně čistý. 
Chtěla bych použít jiné slovo než „čistý“, 
ale nenapadá mě příhodnější. Znám také 
rodiče Jozífka i Janičky a vidím, jak moc 
jim jejich děti dávají. Už vím, proč se měly 
narodit. Ony se musely narodit. Právě tak 
a právě takovým rodičům. a já měla tu 
čest, že jsem je mohla potkat.

Napsala:  
Martina Zíková-Bezinka

autorka detailně a přehledně popisuje 
možnosti Montessori terapie a vysvětluje 
individuální terapeutické postupy na pří-
kladech dětí s Kabuki syndromem, Pallister 
Kilianovým syndromem, obrnou plexu, 
se syndromem fragilního chromozomu 
X nebo trizomií 21. Využívá přitom své 
dosavadní pedagogické vzdělání, základní 
znalosti neuroanatomie, psychologie  
a neuropsychologie, vývojové psycholo-
gie, všeobecné medicíny, pediatrie a hu-
mánní genetiky. Předpokladem je rovněž 
zájem o jmenované odborné oblasti  
a vůle k mezioborové spolupráci. 

Od října roku 1993 probíhají v Mnichově  
každé dva roky výcvikové kurzy pro 
Montessori terapeuty. Kurzy trvají rok  
a půl a jsou zaštiťovány registrovaným 
sdružením Montessori-Berufsverband.  
Bohužel se nepodařilo do vydání knihy 
zajistit ochranu označení Montessori 
terapeut, rozdíly v provádění a kvalitě 
Montessori terapie jsou však zjevné.  
Poptávka po Montessori terapii je ze strany 
pacientů a jejich rodičů či pečovatelů 
velmi velká a terapie je již neodmyslitelnou 
součástí jakéhokoli centra působícího  
v oblasti sociální pediatrie. Státní uznání 

Montessori terapie jako samostatného 
odborného vzdělání je tudíž naprostou 
nutností. 

Kniha paní anderlik je vhodná především 
jako podpora při praktickém výcviku.  
Přeji knize, aby se šířila v zájmu účelného,  
kvalitního praktikování Montessori terapie.

Dr. med. Kurt Vock, pediatr
Přeložila: 
Irena Marušincová

Mýlila jsem se  
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Inspirace ze zahraničí 
Evropská Montessori Konference v ŘÍMĚ – očima žen z týmu Spo-mo

Poslední víkend v říjnu se v Římě konala evropská Montessori 
konference. Společnost Montessori vypravila autobusový zájezd, 
který se cestou do Říma zastavil i v rodném městě Dr. Marie 
Montessori Chiaravalle a v italské továrně na výrobu Montessori 
pomůcek Gonzagareddi, v Římě pak byla možnost podívat se na 
první Casa dei Bambini - Dům dětí. 

téma konference bylo Probouzení představivosti. Přednášejícími 
byli Prof. Dr. Mihal Csikszentmihaly z USa (Probouzení předsta-
vivosti, učení se ve stavu plynutí), Prof. Dr. Clara tornar z Itálie 
(Montessori: cesta k představivosti a kreativitě), Prof. Dr. Georga 
Peez z německa (Představivost a výuka umění) a Dr. Henkjan  
Honing z nizozemí (Co z nás dělá hudební tvory). 

Informace, kterou jsem považovala za velmi aktuální a důležitou, 
byla, že je nutné rozlišovat fantasii a představivost. 

Fantasie vychází z neskutečných světů 
a příběhů a děti odvádí od skutečnosti. 
Hodí se třeba při výtvarné činnosti, kdy  
se snažíme o abstraktní tvorbu, ale  
v každodenním životě nás, a hlavně děti, 
odvádí od skutečnosti a vede k neade-
kvátním reakcím, k nedostatečnému 
´uzemnění´. 

Představivost naopak vychází z reality.  
Je to schopnost představit si něco z reál-
ného světa, co právě nemám před očima. 
Vychází ze zkušeností ze skutečného 
světa, které pak používáme k vytvoření si 
představy o něčem, co buď teď nevidíme 
nebo jsme ještě nikdy neviděli. 

U dětí je třeba podporovat představivost 
a fantasii udržovat ve zdravých mezích. 

Konference na podzim roku 2013 se bude 
konat v Budapešti. 
napsala:  
andrea Málková

(nejen) italský duch  Montessori
Pocit, že navštívíme Montessori školky 
a školy v Itálii, v zemi, kde se narodila 
Maria Montessori, byl pro mnoho z nás 
jistě velice lákavý. Představujete si, jaké to 
tam asi bude -  v zemi, kde se pedagogika 
Montessori vyučuje také na státní vysoké 
škole; že uvidíte věci, které vás uchvátí,  
donutí k zamyšlení, k přezkoumání 
vlastního pohledu na to, co děláte a kam 
směřujete.  Za sebe mohu říci – u mne se 
tak skutečně stalo. 

V rámci zájezdu do Říma, organizova-
ného Společností Montessori, jsme měli 
možnost navštívit několik školek a škol 
v Mantově, v Chiaravalle a také v Římě. 
Uvědomila jsem si, jak na mne působí 
atmosféra samotného místa. Génius loci - 
sama budova, typ stavby a její umístění ve 
vztahu k okolním budovám. Jak důležité 
je vnímat vnitřní uspořádání, kterým 
škol(k)a dýchá a vyzařuje také do okolí. 
Jak také sám prostor tvoří jeden z důleži-
tých kamenů implementace  Montessori 
pedagogiky a principů do praxe a reality 
21. století. 

rozdílnost prostředí jsme viděli ve školce 
v Mantově ve starém domě a později  
v Chiaravalle v moderní panelové  
nízkopodlažní budově uprostřed malého 
městského sídliště. rozumím tomu, že lidé, 
kteří ve svém životě preferují modernější 
styl bydlení, budou naopak preferovat 
moderní pojetí školní budovy, jejího 
vybavení a organizace. I když podmínky 
pro děti uvnitř objektů byly stejně útulné 
a učitelky velice příjemné a milé, přece 
jen jsem cítila, že se v každém objektu 
cítím zcela jinak a intuitivně jsem tíhla ke 
konceptu „rodinné školy“.

to, že ale ani prostředí není samotným 
důležitým kritériem pro kvalitu Montessori 
škol(k)y, jsem měla možnost vidět později. 
V jedné ze škol zažili mnozí z nás zklamání, 
když jsme viděli, jak se ve třídách Montessori 
pracuje frontálním způsobem výuky, děti 

běhají po chodbách, nudí se u pomůcek, 
pro hluk se nedá soustředit na práci, 
některé děti se předvádí před návštěvami...
Viděla jsem škol(k)y, třídy a lidi, kteří mne 
inspirovali, ale také prostředí, která  mne 
zklamala. 

Pro sebe i pro vás jsem si přivezla tento 
pozitivní zážitek:  Buďte pyšní na to, co 
děláte a jak to děláte. Věřte, že se to ve 
vaší práci projeví. není důležité, jaké máte 
kolem sebe pomůcky a jak jsou drahé, ale 
to, jak dětem skrze tyto pomůcky ukazujete 
svět, jeho duši a poezii všedního dne.  
trávíte ve vaší školce či škole dost svého 
času, často je to váš druhý domov. Udělejte 
si ho takovým, aby lahodil vašemu oku  
a vaší duši. to je to, co vidí každý, kdo  
k vám zavítá. Uvidí vás! ve školním  prostoru, 
který oživujete. není třeba mít vybavení 
Montessori pomůckami za statisíce, ale 
mít duši Montessori člověka. Člověka, 
který ze sebe předává dětem i dospělým 
to nejlepší, co zná, umí a dovede. 

Můžeme být spokojení s tím, co jsme  
v Čechách až doposud v Montessori  
pedagogice vybudovali. Buďte pyšní sami 
na sebe a svoji práci. 

napsala:  
Kateřina tomešová

Prof. Dr. Mihal Csikszentmihaly
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Splnila jsem si svůj sen
Samotná atmosféra Říma a návštěva první 
Casa de Bambini, kterou Maria Montessori 
otevřela 6. ledna 1907 znásobila můj zážitek 
z letošního Montessori Congresu v Římě.  
Skutečně jsme doběhly za pět minut 
dvanáct do první Montessori mateřské 
školy.  Děti již byly venku, a tak jsme se 
mohly alespoň podívat na třídu, kde děti 
již prostřely k obědu. třída na nás dýchala 
jednoduchostí a skromností. V malé třídě, 
útulně zařízené, jsme kromě běžných 
Montessori pomůcek zahlédly i valchu na 
praní, dětská výtvarná díla na stěnách  
a různé tvary k vypichování a obtahování, 
se kterými děti zjevně pracovaly. Shlédly 
jsme i malé venkovní hřišťátko s moderními 
hracími prvky. Splnila jsem si svůj sen.

Konferenci, která nesla téma „Probouzení 
představivosti” zahájil svojí přednáškou 
Prof. Dr. Mihaly Csikszentmihalyi z USa, 
který se zaměřil na to, jak nám dnešní 
děti dospívají. Ve své přednášce zmínil  
zvyšující se nebezpečí obezity, pasivitu, 
snižující se výsledky testů či nespokoje-
nost adolescentů ve škole.  

Pátek jsme zakončili setkáním nOCME, 
kde jsme podpořily komunitu Montes-
sori zástupců za danou evropskou zemi. 

Obnovily jsme staré kontakty a navázaly 
kontakty nové. 

Sobotní den přinesl kromě potkávání se, 
seznamování se a vítání známých přátel 
také inspirující workshopy. 

Prvním workshopem nás prováděla Wendy 
Barbora Fidler z anglie, která je ředitelkou 
MEFa Montessori, zaměřující se na vzdělá-
vání dětí se speciálními potřebami, jejichž 
patronkou je paní Phyllis Wallbank. Wendy 
nám poskytla účinné rady, jak u dětí 
rozpoznávat připravenost na jazykový, 
senzomotorický, sociální a emoční 
rozvoj. Povídali jsme si nejen o tom, jak 
připravenost rozeznat, ale také jak ji rozvi-
nout a posílit. Dostaly jsme okruhy otázek  
a úkolů, s nimiž každý učitel může  
pracovat, aby dítěti pomohl. 

Druhý workshop vedla paní Liesbeth  
z Holandska a ukázala nám, jak pracovat  
s dětmi při dramatické výchově. Hrály 
jsme scénky, předváděly příběhy, zahrály 
si na “náladový autobus” a zkoušely vyja-
dřovat své pocity nebo nálady. nebylo to 
jednoduché, ale zvládly jsme to a co víc, 
pochopily jsme, jak je důležité drama  
a dramatické hry při výuce školních dětí. 

Bylo velmi inspirující přesvědčit se, kolik 
nás českých Montessori nadšenců se 

Mantova, jesle pro 0-3 Jesle interier 1 Jesle interier 2

paní Liesbeth z Holandska 

vypravilo až do Říma a reprezentovalo naši 
republiku tak početnou skupinou. našli 
bychom zástupce z téměř každé větší 
české Montessori mateřské nebo základní 
školy.  Osobně jsem ráda s vámi všemi 
zážitky v Římě sdílela, povídala a vyměňo-
vala si zkušenosti. a podle mne, takový by 
Montessori Congres měl být.
Napsala: 
Petra Gamage
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Worshopy z Říma

Workshop o připraveném  
prostředí na prvním stupni  
základní školy.
(Přednášející  Annamaria Ceccacci, Laura Mayer ze 
školy Montessori D.F. Rinaldi di Via Lemonia, Roma)

Už na první pohled bylo vidět, že jsme se 
setkaly s bytostmi Montessori, které vyzařují 
klid, harmonii, lásku k dětem, radost ze 
samotné práce a principy pedagogiky  
M. Montessori.  O to víc nás upoutávala 
jejich skromnost a pokora, kterou vyjádřily 
hned na začátku větou: „V Montessori 
prostředí je učitel  - průvodce obvykle 
neviditelný, je facilitátorem, pomocníkem, 
organizátorem prostředí a pozorovatelem 
psychického a kulturního života dítěte.“

Škola byla založena a desítky let vedená 
paní ředitelkou, která studovala přímo 
u Marie Montessori. architektonické 
uspořádání školy i vnitřní vybavení bylo 
provedeno dle původních návrhů  
M. Montessori. to, co jsme velmi vnímaly, 
byl přímý otisk Montessori principů.

Princip věkové heterogenity byl podpořen 
až do té míry, že skupina dětí 1. – 2. třídy 
byla propojena s 3. – 5. třídou. Jejich  
prostor byl oddělen buď vyššími policemi, 
nebo posuvnými dveřmi. taktéž mají 
možnost se zde pohybovat děti z mateřské 
školy a nasávat tak tvořivé prostředí školy. 
Škola prvního stupně je „jedna velká labo-
ratoř nebo workshop“, děti spolupracují. 
Probíhají zde tzv. dětské konference, kdy 
si většinou dvojice dětí nastuduje nové 
poznatky, které potom prezentuje ostatním 
dětem a čelí jejich otázkám. Schéma výuky 
stojí na velkých příbězích, se kterými jsou 
děti seznámeny v průběhu září  
a dále si každé dítě nalézá svobodně svou 
cestu, čas a způsob učení. nejdůležitější 
princip, podle kterého se tato škola řídí, 
je absolutní důvěra v dítě a jeho vnitřní 
potenciál, který dítě vede v duchu „dítě  
je tvůrcem sebe sama“.

Protože z finančních důvodů nemá škola 
možnost internetu, je zde velká knihovna, 
kterou si spravují samy děti. Zajímavostí je 
způsob stravování, kdy existují tzv. číšníci 
a kuchaři. Kuchaři nabírají jídlo na talíře 
a číšníci je servírují ostatním. V tomto 
věku jsou děti již schopné učit se službě 
druhým. 

Velmi často se v těchto rolích uplatňují 
děti s různými „handicapy“. Je úžasné, 
že v této škole mohou být a necítí se být 
odlišnými. Je to i tím, že všechny děti 
dělají v dané době něco jiného a každé 

jde skutečně svým tempem, neexistuje tu 
možnost srovnávání a výkonu.

V průběhu cesty jsme měly možnost 
navštívit několik zařízení od jeslí až po 
školu a mocně jsme si uvědomovaly, že 
úroveň a duch jednotlivých zařízení stojí 
na osobnostech jejich pracovníků. tak, jak 
píše M. Montessori ve svých knihách: je 
důležité, aby učitel velmi intenzivně pra-
coval na svém osobnostním rozvoji a snažil 
se „odstranit závoj ze svých očí“.

Napsali: 
Radka Bažantová a Vlasta Hillebrandová  
z MŠ Montessori Jablonec nad Nisou

Vesmírné galaxie kosmu  
a matematiky  
V rámci Montessori konference jsem  
navštívila workshop „the story of the  
Universe“  z oblasti Kosmické výchovy  
s lektorkou J. Hendriksen  a „Fractals“ 
z oblasti matematiky.  Začnu tématem,  
o kterém jsem před přednáškou nevěděla 
vůbec nic, resp. jsem se pouze povšechně 
informovala o tom, o co by mohlo jít  
a následně jsem byla unešena a okouzlena 
mnohobarevností . 

Z pramenů s dozvíme, že „základy fraktální 
geometrie položil před více než třiceti 
lety matematik B. B. Mandelbrot. On 
sám ji označil za morfologii amorfního. 
nezávisle na ní vznikla zhruba v téže době 
teorie tzv. deterministického chaosu.  
V podstatě se nezávisle na různých mís-
tech vytvořilo nové téma ve vědě: hledání 
řádu v chaosu.“ Stručná informace  přejatá 
z webu http://hyperkrychle.cz/fractals.html 
vás odkáže na mnoho dalších úžasných věcí 
spojených s těmito matematickými pojmy 
a obrazci , pokud byste se chtěli dozvědět 
více. nejznámějším fraktálním útvarem je 
pak tzv. Mandelbrotova množina, kterou 

zde na ukázku přikládáme (obr. 1), další 
úžasné obrazce je pak možno nalézt  
např. na http://fractals.hauner.cz/index 
(obr. 2-3).

V rámci semináře O příběhu vesmíru  
s paní J.Hendriksen jsme se ponořili do 
tématu prožitku a vnímání galaxie a nám 
(ne)známého vesmíru. Proletěli jsme se 
virtuálně vesmírným prostorem od Slunce 
kolem všech planet naší sluneční soustavy 
do nitra galaxie k první hvězdě. Vyslechli 
jsme si příběh ze života Marie Montessori  
z nizozemí roku 1938 , o tom, jak skrze 
pozorování dítěte  a toho, co  dítě zrovna 
pozorovalo (žížalu), mu dokázala zpro-
středkovat  poznání celého vesmíru. 
Uvědomila jsem si, jak jednoduchá je  
v principu myšlenka, že skrze poznání 
jednotlivých skutečností  a pochopení jejich 
významu a „užitečnosti“ pro celek,  je vždy 
možné nahlédnout  také komplexnost  
a propojenost  těchto jednotlivin  
v systému celého vesmíru. Mimo jiné jsem 
společně s dalšími účastníky semináře  
v sále zjistila, kolik zajímavých zdrojů  
a materiálů se skrývá  na internetu a že 
určitě není špatné najít si čas a těmito  
vodami brouzdat. například cestu od 
velkého třesku až do dnešních dnů lze 
zvládnout i za 1 minutu. nevěříte?  
Přesvědčte se sami na http://www.youtube.
com/watch?v=ZSt9tm3roUU

Napsala:  
Kateřina Tomešová

Pokud Vaše děti ve škole/školce/doma zajímá téma vesmíru, 
vřele Vám doporučuji oblíbené knihy mé osmileté dcery 
Jirkův tajný klíč k vesmíru Jirkův vesmírný lov pokladů, Jirka 
a velký třesk. Fantastická cesta vesmírem při hledání vesmír-
ného pokladu je plná nejen neuvěřitelných dobrodružství 
Jirky a jeho kamarádů, ale i nejnovějších vědeckých poznat-
ků o vesmíru a také úvah předních světových vědců. Trilogii 
napsali Lucy Hawkingová a její otec, profesor Stephen 
Hawking, nejslavnější vědecký génius.

Doplnila : 
Dita Dlouhá

http://hyperkrychle.cz/fractals.html 
http://fractals.hauner.cz/index 
http://www.youtube.com/watch?v=ZSt9tm3RoUU
http://www.youtube.com/watch?v=ZSt9tm3RoUU
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Deklarace z Říma – Zažehnutí představivost 
překlad andrea Málková

Představ si lidi bez majetku

Říkám si, jestli to dokážeš

Není nutné být chamtivý ani  
hladovět

Bratrství lidstva

Představ si všechny lidi, jak  
se dělí o celý svět

John Lennon (Imagine)

Podle Dr Marie Montessori existují v mysli dvě síly, které sahají až za hranice pouhého 
vnímání věcí fyzicky přítomných: matematická mysl a představivost. Obě síly hrají vzá-
jemnou roli v budování obsahu mysli. Můžeme je vnímat jako póly určitého kontinua. 
Prací mysli je sbírat pravdivé informace pomocí přesného pozorování. 

Matematická mysl dává dítěti nástroje k uspořádání svých vjemů. Vlastnosti mohou být 
děleny do kategorií a potom kvantitativně řazeny.  algoritmy přinášejí jistotu při řešení 
problémů. Matematická mysl je silou, která vede k abstraktnímu myšlení. Konvergentní 
myšlení znamená mířit k jednomu správnému řešení problému. Statistické operace 
jsou podřazeny úrovni důležitosti. Matematická mysl je nomotetická: založena na  
zákonech, pravidlech a předpisech.

Představivost je druhá mentální síla  
a umožňuje nám jít až za konkrétno.  
Je to schopnost představit si a vytvořit  
v mysli věci, které nejsou fyzicky přítomny. 
Jinými slovy: předložit je oku mysli. tato 
síla se projeví jako hluboká zvědavost. 
Představivost, kreativní schopnost mysli, 
pomáhá vytvářet nové nápady, hledat 
nové způsoby, když pochybujeme  
o dobře vyšlapané stezce. Představivost 
vytváří divergentní myšlení, moderní 
mluvou: „myšlení mimo škatulku“. na 
vědecké úrovni to znamená: schopnost 
pochybovat o daných způsobech  
a formulovat nové hypotézy.

Je přesvědčením Marie Montessori, že  
kreativní představivost ve vědě je založena 
na pravdě a proto může mít základ  
pouze ve smyslech. to lze říci i o umělecké 
představivosti. Člověk nevytváří umělecké 
výtvory z ničeho. Co nazýváme tvořením, 
je ve skutečnosti kompozice, konstrukce 
vybudovaná na primitivním materiálu mysli, 

který musí být nashromážděn z okolí 
pomocí smyslů. Montessori rozlišuje mezi 
představivostí a fantazií. 

na rozdíl od fantazie dítěte, která mu 
dovoluje zabydlet se v neskutečném 
světě, kde se zabývá neexistujícími věcmi 
a bytostmi, představivost je síla na odha-
lení pravdy a je spojená se skutečností. 
Zajímavá je otázka, kde se nachází hranice 
mezi nimi.

‘Conditio sine qua non’ (nezbytnou 
podmínkou) pro vše zmíněné je svoboda. 
Svoboda projevu vede ke svobodnému 
tvoření. abychom si mohli užít svobod-
né myšlenky ostatních, měli bychom se 
zdržet neměnných názorů a subjektivního 
posuzování. Velký politický význam má 
použití představivosti k řešení budoucích 
problémů, se kterými musíme žít (energie, 
voda, životní prostředí).

V poslední dekádě kladou evropští 
politici velkou váhu na předměty mate-

matika a jazyk. Cíle a záměry programu 
PISA (program pro mezinárodní testo-
vání žáků) mají v dnešní době téměř 
posvátné postavení. Evropské země 
dokonce soutěží, kdo bude mít nejvyšší 
počet bodů v jejich testech. Přestože 
uznáváme důležitost základních znalostí 
tří R (z angl. ‘reading, riting, and rithme-
tic‘– čtení, psaní, počítání), věříme, že 
programy škol by měly přikládat větší 
důležitost vzdělávání v oblasti umělecké, 
sociální, morální a tělesné. Vzdělávání by 
mělo oslovovat celou osobnost člověka.

Montessori považovala lidskou bytost 
za individualitu, osobnost, kterou nelze 
rozdělit na jednotlivé části a pak je 
studovat. Všichni, kdo pracují v oblasti 
vzdělávání, by se měli snažit pomoci 
všem jednotlivcům, aby rozvíjeli svůj 
vnitřní potenciál a zvláštní talenty. 
Budou to oni, kdo budou tvořit zítřejší 
svět!

Exkurze v Montessori škole v Postupimi

Dne 17. října 2012 vyjel z Kladna autobus se zájemci, kteří 
chtěli na vlastní oči vidět školu, která mezi evropskými Montessori 
zařízeními patří v současné době k nejúspěšnějším. Exkurze 
byla pořádána v rámci projektu „Učením skládáme obraz světa“ 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost  
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského 
sociálního fondu, který Základní a Mateřská škola Norská Kladno, 
Norská 2633 realizuje v roce 2012 ve spolupráci se Středočeským 
krajem. Většinu autobusu zaplnili pedagové ze Středočeského 
kraje, dále také pedagogové z Prahy, Brna a Pardubic.
Školu Montessori-Oberschule Postdam v německé Postupimi -  založila a stále řídí Ulrike 
Keglerová. Do Postupimi přišla, jak sama říká, jako „frustrovaná učitelka“ ze Západního 
Berlína v době, kdy se po pádu totalitního režimu ve východním německu reformovalo  
školství. Správně vytušila možnosti a využila je k založení první Montessori třídy  
v Postupimi. Montessori metodě se díky energii a entuziasmu nynější paní ředitelky ve škole 
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dařilo tak dobře, že byla zavedena do 
všech tříd – od první do desáté. V roce 
2007 škola obdržela prestižní ocenění  
Der Deutsche Schulpreis. 

Charismatická paní ředitelka se nás  
českých návštěvníků hned ráno ujala  
a svoji školu nám představila.  Všichni si 
pak mohli volně projít všechny učebny  
a pozorovat děti při práci. Sama  
U. Keglerová řekla, že nejvíce jsou hrdí na 
„venkovní učebnu“ – což je velmi vkusně 
a prakticky upravený dvůr a zahrada. Zde 
také, pokud to počasí dovolí, probíhá 
výuka pod širým nebem. Bylo možné 
nahlédnout do prostor školní družiny, 
která je pro žáky prvního stupně povinná, 
ale rády ji využívají i děti starší, protože 

nabízí tvůrčí aktivity – také v několika 
vybavených dílnách (např. truhlářské). 

Všechny nás snad nejvíce nadchla odpole-
dní část programu, která se odehrávala 
několik kilometrů za městem – na Schläni-
tzsee. na břehu jezera je školní pozemek, 
kde pracují žáci sedmých a osmých tříd. 
Po celý rok zde vždy jeden týden v měsíci 
probíhá praktická projektová výuka.  
V rámci ní žáci pod odborným dohledem 
hospodaří: pěstují zeleninu a ovoce, 
kterou prodávají, vaří si, staví (zaujala 
např. ekologická kompostovací toaleta), 
vyrábějí lodě, na nichž se mohou plavit 
po jezeře, chovají včely atd. Dospívající 
školáci, kteří při vstupu na svůj pozemek 
vypínají mobily a odevzdávají své hudební 

přehrávače, zde pracují skutečně jako 
„děti Země“.  Všichni jsme obdivovavali 
obrovskou práci, která za dětmi a jejich 
vyučujícími je na tomto místě -  jako na 
celé škole -  skutečně vidět. a také energii,  
s jakou jsou plánovány projekty  
do budoucna! 

I když se dá za jeden den získat jen velmi 
skromné množství zkušeností, zřejmě 
všichni se vraceli plní dojmů a inspirací 
pro naše domácí Montessori prostředí. 
Napsal:  
Miloš Mrázek, pedagog ZŠ Pardubice

Školní družina Potsdam – jako ve snu

Chceme se s Vámi podělit o dojmy z prohlídky školní družiny 
při říjnové exkurzi ve škole MM v Potsdami: Jedním slovem 
„nádhera“. Jsou to naše sny uskutečněné v praxi. Není to nic,  
co byste si neuměli představit, ale když to pedagog ŠD vidí, že 
to tak někde opravdu funguje, tak to posiluje v chuti pokračovat, 
budovat, přetvářet. Uvědomujeme si, že to jde a že družina  
a školní klub jsou plnohodnotnou součástí školy.
Oficiálně je v podsdamské škole do družiny zapsáno 150 dětí a ve školní družině pracuje 
mají sedm pedagogů.  Pro první ročník je družina povinná, alespoň do určité hodiny  
a má to své opodstatnění v utváření a posilování sociálních vazeb. Děti z vyšších ročníků 
se pohybují po areálu školy i odpoledne, nemají přiděleného pedagoga, ale ví, že se na 
někoho ve školní družině mohou kdykoli obrátit. Dodržují všechna pravidla, tak jako  
v době vyučování. Činnost družiny začíná v okamžiku přechodu do jídelny (je ve stejné 
budově). Děti se aktivně podílejí na přípravě stolování pro své spolužáky. Konec družiny 
je v půl šesté. 

Pedagožky ŠD zajišťují většinu zájmových 
kroužků, podle potřebné odbornosti si 
případně zvou externí odborníky. Kroužky 
jsou pestrá nabídka - jakmile se najde víc 
dětí se zájmem o stejnou činnost, je zde 
možnost vzniku kroužku podle zájmu dětí. 
Škola podporuje různorodost, vyhovět 
potřebám a přáním tak, aby děti nemusely 
dojíždět za kroužky jinam. teď na podzim 
měli ve škole 12 kroužků: šití, jóga, lesní 
skupina, rytmus a hudba, bylinkářství, 
psací dílna, kavárna, přírodní dílna, tanec 
a pohyb, vaření, krasopis a psaní obecně 
a kreslení při hudbě; také hraní  na saxofon. 
Děti si z nabídky vybírají 2 kroužky týdně 
a po seznámení je přihlášení do kroužku 
závazné na půl roku. 

Připravené prostředí pro školní družinu 
zahrnuje 5 pracoven:

První je klasická dílna plná opravdového 
nářadí, pracovních stolů - ponků, svěráků, 
polic s materiálem, kolečkem na dřevo, 
potřebami na úklid a také velkou policí 
na prezentaci (ukázku) svých výrobků. 
nemají zde žádné popsané technologie - 
předem dané návody a popisy výroby.  
Vše závisí na představivosti dětí a zkoušení 
pokus - omyl. Pedagog ŠD má děti naučit 
správnému a bezpečnému zacházení  
s nástroji.

Druhou místností je veliká stavitelská 
herna jen s kobercem na zemi. Zde mladí 
stavitelé vytvářejí rozličné stavby, které 

nemusí hned uklízet, ale pracují na nich, 
jak dlouho chtějí. Materiálem jsou různé 
dřevěné stavebnice, dřevěný i jiný mate-
riál, kameny…  z velikých kontejnerů.

Při prohlídce třetí dílny pookřálo srdce 
téměř každé ženě. toto je ráj pro mladé 
módní návrháře a stylisty. několik 
šicích strojů, pracovních ploch, paraván 
s drháním a vyšíváním. V přehledně 
nadepsaných krabicích vše, co lze v této 
rukodělné textilní oblasti potřebovat.

Čtvrtá pracovna zaujala zase všechny 
malíře a výtvarníky zařízením plným 
barev, štětců a velkou plochou pro  
malování na zdi. 
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Další pracovna je s křesly a pohovkou je 
pro setknávání a povídání, děti mohou  
v družině využít velkou knihovnu s čítár-
nou, kde je možnost práce na PC. Družina 
využívá také velký podkrovní prostor  
k hromadnému setkávání v kruhu, který 
jinak slouží jako klidová zóna, odpočívárna 
a lehárna.

Za zmínku stojí, že také pedagožky mají 
své prostředí – sborovnu, která navazuje 
na sborovnu učitelů.

Obrovskou inspirací je i jejich ohrom-
ná školní přírodní zahrada. Děti zde 
mají možnost volně se pohybovat mezi 
vzrostlými stromy a keři, protáhnout se na 
prolézačkách z větví a kmenů, stavět stavby 

z kamenných kvádrů nebo popustit uzdu 
své fantazii na velikém pískovišti. Součástí 
zahrady jsou i pracovní stoly pro výtvar-
nou činnost či biokoutek s kompostem, 
domečkem pro hmyz a bylinko - květinová 
zahrádka. Pro sportovní vyžití jsou dvě 
velká hřiště s koši a brankami, několik 
ping-pongových stolů, tyče na šplhání  
a držení rovnováhy a nechybí slalomové 
cestičky po dlaždicích nebo přírodní ze 
stromečků. Vše má svůj smysl. Děti se po 
celé zahradě pohybují samy, bez dozoru 
– bývá zde přítomen jeden učitel nebo 
vychovatel. Samozřejmě, že děti využívají 
zahradu celý den v době přestávek  
a volných činností. 

toto je obrázek Montessori školní družiny 
v Potsdami. takto také naše několikaleté 
představy o připraveném prostředí pro 
kvalitní smysluplné využití času dětí po 
školní práci. K podobně připravenému  
prostředí, funkčnosti a návaznosti bychom 
se chtěly dopracovat i v naší kladenské 
montessori školní družině.
Napsali: 
Lenka Pívalová a Kateřina Zelenková 
Pedagožky ŠD Montessori Kladno

Další informace z exkurze je možné nalézt na stránkách 
projektu II. stupně: http://montessoriprojekt.cz/

Seminář Erici Ohlhaver
 „Dnešní děti jsou jiné“

Mezinárodní pražská škola Montessori (IMSP) nedávno pozvala konzultantku  
a pedagogickou školitelku americké společnosti Montessori paní Ericu Ohlhaver, aby  
vedla vzdělávací seminář. Paní Ohlhaver ve své prezentaci nazvané „Dnešní děti jsou 
jiné“ vyzdvihla rozdíly, které v dětech nové technologie a média formovaly  
v uplynulých 30 letech.

Bylo fascinující zamyslet se nad tím, jak děti v dnešní době doslova myslí jinak než dříve, 
a jak tato skutečnost ovlivňuje způsob naší výuky v současnosti Montessori třídách. 
Děti, zaplaveny počítači, chytrými telefony a tablety, jsou obklopeny technologickými 
vymoženostmi. Studie ukazují, že každé dítě ve věku mezi 8 a 10 lety má vlastní mobilní 
telefon. náctiletí vlastnící telefon ho používají v průměru hodinu a půl denně, přičemž 
většinu času stráví s mediálními aplikacemi. Jedním z klíčových myšlenek metody 

Montessori je ta, že prostředí formuje vnitřní 
mysl. a prostředí se zde za posledních 
několik desetiletí výrazně změnilo. Jelikož 
se děti více spoléhají na elektroniku, jsou 
učitelé nuceni přizpůsobit své vyučovací 
postupy tak, aby naplnovaly základní 
potřeby dětí.

Způsob, jakým děti s elektronikou pracují, 
je zásadně odlišný od všech jiných hraček, 
pomůcek a stimulů, se kterými se setkávají. 
Videohry, televize a další populární zábava 
nabízí bohaté světy obrazu a zvuku, ale 
málo dalších smyslových zážitků. Zpravo-
dajské kanály, vyhledávače a elektronické 
knihovny naprosto převrátily způsob 
našeho přístupu k informacím. Jedním 
příkladem záplavy nových výzev zdůraz-
něných během semináře byla skutečnost, 
že snadný přístup k informacím není vždy 
žádoucí. Možnost najít odpovědi příliš 
snadno okrádá děti o osobní zkušenost 
s výzkumem. Studie ukazují, že mozek je 
jako sval – čím více ho používáme, tím 
silnější je. Proces učení se posílí a kogni-
tivní myšlení se dále rozvine jen tehdy, 

má-li student příležitost opravovat mylné 
úsudky, stavět na předchozích znalostech 
a vytvářet vrstvy porozumění.  

Paní Ohlhaver zmínila klasický příklad 
smyslové paměti, která se rozvíjí prožitím 
vjemů prostřednictvím pěti smyslů (zrak, 
sluch, chuť, čich a hmat) a bezděčně se 
ukládá v dlouhodobé paměti jako epizo-
dická znalost. Děti v neustálem kontaktu 
s elektronikou mají méně příležitostí pro 
bohaté, vícesmyslové zážitky. V tomto 
okamžiku je na nás, učitelích, abychom 
zasáhli a tyto zážitky nabídli. nicméně 
nepostačí jen vytvářet jednoduše smys-
lový materiál – smyslové vzpomínky se 
totiž rychle vytrácejí a jsou ukládány do 
pracovní paměti pouze tehdy, když člověk 
těmto prvkům věnuje pozornost. Učitelé 
ptoto musejí dbát na to, aby materiály 
spojovaly zážitek s jasným smyslem a cílem 
– klíčové jsou aktivity vyžadující před-
stavivost. Zkušenosti se potom stanou 
součástí pracovní paměti.

Během semináře paní Ohlhaver zdůraznila, 
že učitelé musejí přijmout technologie 

a najít způsob, jak je produktivně využít. 
Existuje například několik skvělých aplikací 
Montessori, které podporují opakování 
a posilují aktivity ve třídě. Za zmínku 
stojí i videohry založené na průbežných 
změnách prostředí za účelem udržení 
pozornosti. Jak udržujeme motivaci dětí ve 
třídě? na konci přednášky nás paní Ohlhaver 
vyzvala, abychom zůstali věrní filozofii 
Montessori. Musíme očekávat od dětí usílí 
a sdílet naše vysoká očekávání, musíme 
ponechat čas na zpracování a podporo-
vat skupinové úsilí. Motivujeme tím, že 
pomáháme dětem uvědomit si vztah mezi 
snahou a úspěchem, soustředíme se na 
pozitivní stránky procesu učení, pomáháme 
dětem rozpoznávat chyby a umožňujeme 
jim je opravit a pomáháme posilovat 
týmovou práci. Koneckonců každý z nás 
jakožto učitel je zodpovědný za prostředí 
budoucnosti našich dětí. Budoucnost, jež 
zahrnuje silnou technologickou součást.

Napsala: 
 Pherooz F. Karani, ředitelka IMSP

http://http://montessoriprojekt.cz/
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Inspirace z domova
tématické projekty v MŠ

Hudební hrátky v Montessori 

Kosmická výchova trochu jinak

V neděli 18. 11. proběhl v metodickém centru Spo – Mo workshop: ,,tématické okruhy 
v mateřské škole“. Sešlo se nás na 24 žen a jeden muž a hned jsme se vrhli do práce. 
naše setkání jsme zahájili povídám o vytváření pravidel ve třídě, jak společně oslavit 
narozeniny a první blok jsem zakončili společným tancem a výrobou ovečky z ovčího 
rouna – tématicky laděno k nadcházejícímu adventu. 

Po krátké přestávce nás čekala říše hmyzu, konkrétně jsme se zaměřili na motýly, včely 
a mravence. Po vyčerpávající práci jsme se zaposlouchali do inspirativních CD a řekli si, 
co a jak číst s nečtenáři, následovala další vánoční výroba. Po obědě nás čekali ,,Přátelé“ 
projekt na téma - geometrické tvary, strom, řemesla a mnoho dalšího. Velmi inspirativní 
bylo i společné sdílení zkušeností, námětů a nápadů. Už se těšíme někdy příště na další 
pokračování s jinými projekty..... 
Napsala:  
účastnice workshopu

10. a 11. listopadu se sešla parta nadšených hudebnic ve Společnosti Montessori, aby 
společně pronikla do tajů hudby. Kurz byl zahájen prací se zvonky, účastnice si vyzkoušely 
cvičení a hry s touto krásnou Montessori pomůckou. Pak přišlo na řadu cvičení rytmu, 
pohybové hry a doporučení jak vlastně s dětmi interaktivně poslouchat vážnou hudbu. 
Společný poslech nás všechny naladil na Orffovy nástroje a tak jsme zkusily nacvičit 
několik lidových písniček. Výsledek předčil naše očekávání a tak se muzicírovalo, zpívalo, 
povídalo až do odpoledních hodin. těším se na setkání s hudbou na dalším semináři ...
napsala: 
Martina Štanclová

Pokud se rádi inspirujete pro svou práci s dětmi, či potřebujete dělat také jednou jiné 
věci, než klasické úkony každodennosti, tak vám vřele doporučím seminář „Kosmická vý-
chova trochu jinak“ s paní Mgr. Martinou Zíkovou. Krásný pracovní materiál vás přímo 
vybízí k aktivitě, považte: plátěné pytlíky s fazolemi, klacíky, kamínky, zkamenělinami, 
plný pytlík barevných tkaniček – to vše se stalo výtečnými pomůckami k výuce a práci. 
Můžete se naučit podávat běžné věci úplně jiným způsobem. Zúčastnila jsem se  
odpolední části semináře, kde jsme sešli v kroužku a vyprávěli, zpívavali a předávali 
jsme si tajemství, ze kterého se vyklubalo motýlí vajíčko. Příběh o housence, která se 
promění v motýla s krásnými rekvizitami, a hlavně barevnými šátky, které jsou přímo 
učební pomůckou k projektům, mi přišel přínosný, jak z oblasti přírodovědné, tak  
z oblasti umělecké – např. dramatické výchovy. na celém semináři mě zaujalo propojení 
empirických poznatků s oblastí umění a aktivní práce. Zajímavé bylo určitě i představení 
teorie Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Fr. Ketta. Musím říci, že děti mají šanci 
se dostat nyní k tolika novým příležitostem, aby zažily zajímavou školu, až jim téměř 
závidím. Vzpomínám, že si člověk školní léta spíš odkroutil, než že by se něco tvořivě 
naučil, kreativní svoboda zůstala za zdmi domova či odpoledních kroužků a jsem velmi 
ráda, že tyto časy uniformní školy jsou, doufám, již za námi. Je mi jen líto, že několik 
přihlášených účastníků na seminář nedorazilo: prosím nepodceňujte režii jednotlivých 
seminářů - každý je jiný, snažíme se pro vás stále hledat nové zdroje inspirace….  
Napsala:  
Anička Boháčková, office asistent a koordinátorka seminářů
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Setkání nad školními družinami Montessori tříd

Prodejní výstava Montessori pomůcek

rády bychom se s Vámi podělily o dojmy 
z pilotního minikurzu Spo-Mo, který byl 
naplánován pro potřeby a inspiraci peda-
gogů ve školních družinách při Montessori 
třídách. Sešlo se nás dvacet. Všichni zapálení 
pro volnočasovou práci s dětmi. 

První polovina nasávala s velkým zájmem 
úplně nové znalosti, získávala ucelený 
přehled o metodě M.M., s nadšením 
poslouchala Velký příběh a zkoušela 
smyslový materiál. Byla to skupina, která 
o Montessori pedagogice a přístupech 
věděla velmi málo nebo téměř nic.Druhá 
polovina lačnila po praktických a konkrét-
ních informacích ze života (provozu) ŠD. 
Do této skupiny jsme patřily i my. Zde byli 
zastoupeni lidé, kteří s Montessori peda-

„Velké díky všem“. I tak by se dal hodnotit 
2. ročník Prodejní výstavy cenově do-
stupných Montessori pomůcek, didaktic-
kých hraček a výtvarných potřeb. akce 
letos proběhla 10. 11., v prostorách a pod  
patronátem ZŠ Meteorologická. 

První dík patří proto nejen vedení školy, 
ale také ochotnému personálu. Podpora 
s úsměvem je to, co dělá z lidské činnosti 
lidskou spolupráci.

Organizátorky by měly jistě děkovat 
všem návštěvníkům: Přišlo jich letos na 
čtyři stovky. to je oproti loňsku třetinový 
nárůst. Podle dotazníků zpětné vazby byla 
návštěvnost asi dvě třetiny rodičů a třetina 
pedagogů. nejsilněji byla zastoupena 
rodičovská skupina věku 3-6 let, a to  
celými 55%. V oblasti odborné je nejsilnější 
skupina MŠ s 24%. návštěvníci z různých 
krajů republiky (středočeský, jihočeský  
a pardubicko) se jednohlasně vyjádřili pro 
pokračování dalších ročníků. Většinová 
spokojenost z řad návštěvníků byla také  
s rozsahem výstavy.

Podobný byl názor i mezi prodejci  
a zástupci služeb. naprostá většina z 
38 vystavovatelů chválila jak úspěchy 
prodejní, tak komorní atmosféru výstavy. 
na ploše dvou tělocvičen a školní jídelny se 
před diváky rozprostřel pestrý sortiment. 
návštěvníci mohli jednak nakoupit cenově 
příznivé Montessori pomůcky. Vysokou 
kvalitu dalších pomůcek jistě ocenili 
přítomní zástupci škol a školek. Bylo možné 
prohlédnout si připravené prostředí 0-3, 
nasbírat nápady pro Montessori doma, 
také vyzkoušet výrobu jednoduchých 

gogikou jsou v denním styku, absolvovali 
některé kurzy a znají základy.

rozbíhaly se nekončící diskuse na palčivá 
témata (propojení výuky s družinou), 
praktické problémy (inkluze a z toho 
vyplývající omezení  pohybových aktivit). 
Jedním z klíčových témat, kvůli kterému 
jsme se vlastně sešli a týkalo se všech 
„montessori – nemontessori“,  byla spo-
lupráce a komunikace s učiteli a připravené 
prostřední. Určitě jsme si všichni uvědomili, 
jak je potřebné vědět, s jakými znalostmi 
a zkušenostmi děti přicházejí ze školky, 
jakým výchovně - vzdělávacím procesem 
prošly a na co v družině navazujeme. 

Velmi nás zaujal blok o nenásilném zklid-
ňování dětí, využívání vlastního příkladu 

pomůcek. Vidět a hlavně osahat jste si 
mohli práci s vlnou, kreativními razítky, 
pohrát s pískem do interiéru, či s něko-
lika druhy stavebnic – ať už dřevěných, 
magnetických nebo z dalších přírodních 
materiálů. nechyběly hračky hudební ani 
literatura či logopedie, abychom zmínili 
alespoň některé ze stánků. rozšíření oproti 
loňsku představovaly prezentace několika 
známých Montessori institucí, včetně 
domácí Společnosti Montessori. Právě jim 
patří dík za poskytnutí zázemí výstavy i za 
ochotu a podporu při realizaci. Shlédnout 
se daly projekce, bylo možné hovořit se 
zástupci organizací. 

Také vystavovatelům děkujeme:  
v neposlední řadě za možnost vybrat si 
v předvánočním čase na jednom místě 
kvalitní, krásné a přitom vzdělávací hračky 
a potřeby pro naše děti.

Co přinesou další ročníky, budou jistě  
sledovat mnozí. Jisté dnes je, že tato 
téměř už tradiční akce má dobře nakroče-
no stát se pevným bodem pro setkávání 
všech lidí usilujících o smysluplnou 
výchovu srdcem a rozumem.

Velký dík za tuto možnost sdílíme i v na-
šem realizačním týmu, letos ve složení: 
Hrabánková Veronika, Jelínková Zuzana, 
Linková Martina, Murariková Kamila,  
Štěpánková Kateřina a Vlčková Mirka.

(tiché a klidné uklízení). Připomenuli jsme 
si, jak je důležitý respektující, nehodnotící 
přístup a jak opravdu důsledně využívat 
princip volby. a právě v tomto bodě jsme 
objevili největší (teoretický) rozdíl mezi 
běžnou školní družinou a Montessori 
družinou. Druhým rozdílem se zdá „připra-
vené prostředí“. I když oba faktory závisí na 
jednotlivých lidech a prostoru, který mají 
k dispozici. Uvědomili jsme si, jak je důle-
žité, aby se na práci s dětmi, podíleli lidé, 
kteří je milují a spatřují v tom své poslání. 
Děkujeme za inspirativních pět dní. 

Napsali: 
Lenka Pívalová, Kateřina Zelenková 
Pedagožky ŠD Montessori Kladno 

placená inzerce
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Výzkumy PISA opakovaně upozorňují na velkou selekci v českých školách. Příliš časné dělení 
žáků prohlubuje rozdíly mezi dětmi a vytváří větší extrémy na obou pólech. V běžných třídách 
se stává, že z hlavního vzdělávacího proudu vypadávají děti, které by v něm, při vytvoření určitých 
podmínek, mohly setrvat. Pokud je dítě třeba pomalejší nebo sociálně či kulturně znevýhodněné, 
získává již v 1. třídě handicap ve čtení, psaní a matematice. Výuka bez individualizace mu totiž 
neumožní tyto dovednosti zažít a dokonale procvičit. Zpočátku menší problém v nedostatečném 
zvládnutí čtení, psaní a základní matematiky se časem prohlubuje a může vést až k přeřazení  
do speciální školy, nebo k opakování vyšších ročníků. To mu omezí výběr učebního oboru,  
vyloučí studium na SŠ a celkově znevýhodní na trhu práce. 

Montessori program pro inkluzi
Jak na inkluzi

Mezi základní dilemata mnoha učitelů patří: 
Jak se věnovat v běžné třídě s 25 -  30 
dětmi individuálně každému žákovi podle 
jeho vzdělávacích potřeb? Jak zamezit 
srovnávání žáků mezi sebou? Jak umožnit 
všem dětem zažít úspěch, který motivuje 
k dalšímu rozvoji? naše zkušenosti z MŠ  
a ZŠ Montessori ukazují, že se výukové roz-
díly u dětí lze díky stylu práce ve třídách 
snáze kompenzovat a děti nepociťují své 
opoždění nebo odlišnost nepříznivě

Cílem Montessori programu pro inkluzi 
je použít principy pedagogiky Montessori  
na běžných základních školách a podpořit  
v 1. a 2. ročníku kvalitní podmínky pro 
inkluzivní vzdělávání.

Jak projekt probíhá?
 • Vytvořili jsme  Program na podporu  

inkluzivní vzdělávání na 1. stupni ZŠ, 
ve kterém jsme využili některé vhodné 
principy, metody a pomůcky systému 
Montessori.

 • Vybrali jsme šest škol, v jejichž 1. a 2. 
třídách budeme program ověřovat.

 • Každá škola vyslala tři pedagogy, kteří 
program ověří v praxi s dětmi. Učitelé 
postupně absolvují tři vzdělávací semi-
náře (obecný, jazykový a matematický), 
které jim nabídnou metody práce vhodné 
pro inkluzivní vzdělávání a naučí je 
pracovat s vytvořeným Programem  
pro inkluzivní vzdělávání. 

 • Učitelé  obdrží na každém semináři 
sadu Montessori pomůcek, které mohou 
ihned začít využívat ve své školní praxi. 
Každý z pedagogů má ve své třídě děti, 
kterým může práce v programu Inkluze 
obzvláště pomoci zůstat ve své třídě  
a pracovat podle svých potřeb (děti  
s pomalejším tempem práce, s příznaky 
specifických poruch učení, s individuálním 
vzdělávacím programem a podporou 
asistenta apod.). 

 • Učitelé budou práci s pomůckami  
ověřovat v průběhu třech měsíců.  
O své práci si vedou záznamy, jejichž 
vyhodnocení na konci projektu pomůže 
k jeho doladění a připraví program pro 
další využití. 

 • Učitelé mají po celou dobu projektu  
k dispozici poradenství konzultan-
tek - zkušených lektorek Společnosti 
Montessori.

 • Závěrečný seminář shrne zkušenosti 
učitelů z pedagogické praxe ukáže  
konkrétní přínos programu pro  
individuální potřeby dětí.

První zkušenosti již nyní ukazují, že je 
možné použít výuku s prvky Montessori 
pedagogiky i v běžných třídách. Do výuky 
to může přinést mnoho pozitivního, 
zvláště u těch učitelů, kteří jsou přístupní 
novému pohledu na přístup k dětem. Jako 
největší bariéra se zatím ukazuje organizace 
času. Běžně zavedená výuka v hodinách  
o délce 45 minut limituje děti i pedagogy. 
Hlubší pohled na to, co projekt přinese, si 
nechme na jeho závěr. Po jeho pilotním 
ověření ve středočeském kraji bychom 
tento program rádi zpřístupnili i ostatním 
školám v celé České republice jako pod-
poru pro vytváření vlastních podmínek 
pro inkluzivní vzdělávání..

Školy, na nichž probíhá pilotní ověřová-
ní ve Středočeském kraji:

ZŠ Hřebeč

ZŠ Chraštice

ZŠ J. a. Komenského, Lysá nad Labem

ZŠ rožďalovice

ZŠ Zákolany

ZŠ Zdice

Montessori program pro inkluzi probíhá 
od září 2013 do ledna 2014. 

Napsala: 
Kateřina Vágnerová

Projekt je financován za podpory:  
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Ze Společnosti Montessori
Knižní novinky
Milí přátelé,

máme velkou radost, že se naše knihovna 
neustále rozrůstá o nové tituly, které nám 
všem mohou být pomocí k našemu dalšímu 
vzdělávání. Velké množství literatury je  
v angličtině a proto oceníme pomoc při jejich 
překládání. Pokud jste ochotni dobrovolně 
překládat, prosím ozvěte se na email  
dita.dlouha@montessoricr.cz.  Děkujeme!

Nově si můžete zapůjčit tyto tituly:

 • KaHn, David – DUBBLE, Sharon L. 
– PEnDLEtOn, D. renee. the Whole-
-School Montessori Handbook 

 • KaHn, David. What is Montessori  
Elementary? 

 • KaUL, Claus – Dieter. Manual On Cosmic 
Education 

 • MOOrMan, Chick. Spirit Whispers 

 • MOUDrY, Sarah. In a Montessori Home 

 • OrItI, Patricia. at Home with Montes-
sori 

 • SELDIn, tim. How to raise an amazing 
Child 

 • WOLF, aline D. a Parent´s Guide to the 
Montessori Classroom 

 • WOLF, aline D. the World of the Child 

tHOUGHtFUL LIVInG SErIES (ilustrované 
pár stránkové knížečky 14x14cm v krouž-
kové vazbě): 

 • WOLF, aline D. I Know How Seeds Grow 

 • MISra, nidhi. My Shining Light 

 • WOLF, aline D. I Want to Hear the Quiet 

 • HOWarD, Jennifer. When I Make Silence 

 • WOLF, aline D. I Offer You Peace 

 • WOLF, aline D. Pledge to the Earth 

V češtině máme pro zájemce o období  
dospívání a Montessori pedagogiku pro  
tento bouřlivý věk připraveny nově přelo-
žené výňatky ze sborníku the naMta  
Journal, the Montessori adolescent:  
analysis in retrospect. Summer 2001 a ze 
sborníku the naMta Journal, the third 
adolescent Colloquium, October 6-9, 
2005, Cleveland, Ohio. Winter 2006. tyto 
překlady vznikly díky Kladenskému  
projektu. 

Moc děkujeme za jejich sdílení!  

Kancelář Spo-Mo nově nabízí také prodej 
motivačních knih pro děti a Kritických listů 
- čtvrtletníku pro přemýšlivé učitele.

V Kritických listech najdete lekce, komen-
táře a úvahy od učitelů z praxe, kteří do 
výuky zavádějí metody aktivního učení  
a rozvíjejí čtenářskou gramotnost žáků.

Kritické listy nabízejí náměty pro výuku, 
která vede žáky ke kritickému a tvořivému 
myšlení, k schopnosti řešit problémy, 
spolupracovat, rozvíjí u dětí sebeúctu 
a současně respekt k druhým. Zvláštní 
pozornost věnují KL čtení, psaní a diskusi, 
které považují za účinné nástroje pozná-
vání  vnitřního i vnějšího světa a udržování 
demokracie. KL vřele doporučuje všem 
pedagogům za odborný tým Spo-Mo 
Kamila randáková.

Motivační knihy pro děti od autorů  
E. tolleho, r. Friedmana „Miltonovo 
tajemství“  a knihy W.Dyera: „Jsi mnohem 
víc, než jen to, co máš“; „nedej se zasta-
vit“; „Jsi skvělý“; „Už žádné výmluvy!“; „Já 
jsem, proč tato dvě slova tolik znamenají“ 
a t. Keltnera: „Já věřím“ budou zcela jistě 
novým obohacením pro Vaše domácí  
i školní knihovny!

Tajúplné Dětství od Marie 
Montessori
S radostí oznamujeme, že začátkem roku 
2013 se můžeme těšit na nové vydání 
knihy Tajúplné Dětství od Marie Monte-
ssori. Knihu vydává nakladatelství triton 
ve spolupráci se Společností Montessori. 
Knihu bude možné zakoupit také  
v kanceláři Spo-Mo.

Semináře, které proběhly na podzim 2012 
ve Spo-mo:

 • tématické projekty v MŠ 

 • Hudba

 • Kosmická výchova jinak

 • Kurz pro pedagogy školních družin

 • Semináře projektu „Montessori projekt pro inkluzi“ 

Všechny akce mají vynikající hodnocení ve zpětných vazbách ze strany účastníků akcí.  
Velmi děkujeme všem lektorům za přípravu a vedení a těšíme se na naše klienty na 
dalších tématických akcích v roce 2013!

http://dita.dlouha@montessoricr.cz
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REDAKCE

Zodpovědná osoba: 
Dita Dlouhá 
Email: dita.dlouha@montessoricr.cz

Spolupráce: 
Kamila randáková

Přispívají: 
Montessori nadšenci a dobrovolníci,  
kterým tímto moc děkujeme.

Zpětná Vazba:

Čtenářskou zpětnou vazbu na zpravodaj  
Spo-Mo, všechny Vaše připomínky, návrhy,  
náměty a Vaše dobrovolnické příspěvky uvítáme 
na emailu zpravodaj@montessoricr.cz 

Nezapomeňte, že přispět a obohatit ostatní 
můžete i vy!

Uskutečněné semináře na klíč: 
 • Čtení a psaní v Montessori MŠ (pro pedagogy Montessori MŠ)

 • Čtení a psaní v Montessori MŠ (pro pedagogy projektu Informatorium školy  
mateřské)

 • Mateřská škola Montessori  (pro konferenci mateřských škol v Praze)

 • Pomůcky v Montessori (navazující workshop jako inspirace pedagogům pro vlastní 
vytváření pomůcek)

 • Montessori ve výukových předmětech – český jazyk (pro pedagogy Školy hrou  
systému Duhovka)

 • Montessori ve výukových předmětech – matematika (pro pedagogy ZŠ)

 • Montessori ve výukových předmětech – kosmická výchova (pro pedagogy ZŠ)

 • Cyklus seminářů pro rodiče dětí v mateřské škole Montessori (pro rodičovskou  
veřejnost v Kladně)

 • Montessori Cestou (jak podpořit přirozený vývoj dítěte do tří let) v Pardubicích  
(Elipsa) 

 • ticho a klid v  MŠ Jihlavě 
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Placená inzerce

Poděkování 
Společnost Montessori velmi děkuje 
Montessori třídám ZŠ v Kladně a v Praze 
Na Beránku a MŠ v Kladně a v Jablonci za 
otevřenost vůči návštěvám pedagogů. Kro-
mě pravidelných náslechů účastníků kurzů 
teď na podzim umožnily školy „exkurze“ 
pedagogů z několika projektů. Každá 
taková návštěva znamená čas na domluvu 
k organizaci předem, předání základních 
informací, odpovídání na otázky… a hlavně 
pracovní zatížení – protože se kolegyně 
musí vyrovnat s pocitem i zodpovědností, 
že jejich práci někdo zaměřeně sleduje; 

narušená atmosféra se dotkne také  
soustředění dětí… 

Měsíc listopad byl náročný hlavně ve třídách 
Montessori ZŠ Kladno – náslechy účast-
níků Inforkurzu a pracovníků ČŠI, natáčení 
filmu o práci dětí a učitelů, náslechy  
pedagogů z několika projektů pro ZŠ  
i samostatné návštěvy pedagogogických 
sborů ze „státních“ i soukromých škol …. 

Slyšeli jsme od pedagogů zpětné vazby 
jako: „... byla jsem zvědavá, jak to probíhá 
ta volná práce a že si děti mohou vybírat 

– ale toto jsem opravdu nečekala, kdybych 
to neviděla na vlastní oči, tak tomu nikdy 
neuvěřím…“. 

Děkujeme kolegyním v Kladně za ote-
vřenost a za velkou inspiraci, kterou svojí 
prací předávají dalším kolegům…  třídy 
ZŠ Montessori v Kladně jsou už přes deset 
let inspirací a nabíječkou energie a chuti  
do další práce s dětmi ve škole.

Fotografie z Kladenské ZŠ Montessori


