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ZEPPELIN
pár slov od zakladatelů
Vážení všichni,

naše létající archa Zeppelin vyplula vlastně celkem
nedávno do vod celkem neznámých a vznesla se vstříc novým
výzvám v nadšení a radosti všech členů spolku s cílem vzdělávat
se a poznávat. Postupně se z nás stal živoucí a krásný organismus,
ze kterého se zatím bez přestání radujeme.
Z projektu, kde na začátku byla vůle udržet
kolektiv dětí, neztratit kontakt se skvělými učitelkami a stát se
nezávislými, jsme vytěžili maximum. Do výuky se začaly postupně
přidávat prvky alternativního školství – projektová výuka,
výuka zážitkem, výchova k občanství, kulturní výchova.
Zatím máme 36 dětí ve 3 věkových skupinách,
příští rok budeme nabírat maximálně 8 nových dětí do budoucí
1. a 2. třídy. Už od začátku roku 2020 se s námi začal propojovat
Martin Prokopius jakožto nový učitel pro budoucí prvňáky
a druháky. Nejbližší výhled do budoucna počítá s přibližně
8 dětmi na věkovou skupinu, maximální počet dětí
by neměl přesáhnout 40.
Po mnoha rozhovorech jsme se rozhodli nezakládat
školu, zůstat komunitou a zůstat tak nezávislými – ponechat
si svobodu a nepřekročit únosnou výši spolkového příspěvku.
Podmiňuje to ovšem plné nasazení několika z nás bez nároku na
odměnu, nesmíme tedy ztratit nadšení a motivaci, protože ty jsou
nejen základním stavebním materiálem archy,
ale též jejím nezbytným pohonem.
Děkujeme všem, kdo plují s námi, děkujeme všem,
kdo nám foukají do plachet a těšíme se na nové výzvy
a nové zážitky!
Za spolek KT 19
Radka Beránková a Gabriel Fragner / duben 2020
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ZEPPELIN
pár slov od učitelů

V letu za poznáním doprovázíme žáky Létající archy Zeppelin

již od září 2019. Dále s námi letí na palubě vzducholodě kreativní
Františka, asistentka Terezie a Bára z družiny. Moc se těšíme, až v září
2020 přivítáme dalšího kapitána, zkušeného pana učitele Martina
Prokopiuse.
Naším primárním cílem je podporovat děti v jejich
přirozeném vývoji, v jejich zájmu o různorodá témata, podpořit je v jejich
originalitě a nadšení pro objevování neznámého. Dbáme na otevřenou,
přátelskou a tolerantní atmosféru mezi dětmi napříč ročníky. Aby náš
Zeppelin nevyzpytatelné poryvy větru nerozhodily, učíme se společně
pracovat jako tým, pomáhat si navzájem a respektovat se.
Výuka probíhá vcelku klasicky, žáci se učí obsah vycházející
z RVP pro základní vzdělávání. Cesta, kterou jsme se s dětmi vydali, má
mnoho podob, od klasické výuky v lavicích před tabulí, přes společné
projekty třídní, až po mezitřídní spolupráci. Rádi poznáváme nové věci
zážitkem, proto se snažíme navštěvovat muzea, galerie a přírodovědné
stanice. Vyrážíme do přírody, abychom mohli třeba i více dní pobýt spolu.
Naše komunita je pestrobarevná a při našem společném
letu rádi bereme různé návštěvníky na palubu Zeppelinu. Pravidelným
ko-pilotem a trvalým přítelem se stal Jarda Pechar, evangelický fafář;
a navštěvujeme se též s milými seniory z obecně prospěšné společnosti
Elpida.
Originalitu našeho projektu vnímáme ani ne tak ve výuce
(protože každý učitel, který je učitelem pravdivým a poctivým,
je vždy svým způsobem originální a alternativní), ale především
v našem přístupu ke kolektivu dětí a zároveň k jejich individualitě.
Snažíme se být všem malým objevitelům světa oporou. Ukazovat jim,
že kultivovanost, čestnost, odpovědnost a slušnost jsou důležité
vlastnosti každého pilota, pokud si přeje letět daleko – a my věříme,

POSÁDKA ZEPPELINU

že všichni členové naší posádky mají chuť do dlouhých

Tereza Králíková
(učitelka 4. třídy)

a krásných výLETů.
Tereza Králíková a Klára Pecharová, učitelky

Klára Pecharová
(učitelka 2. a 3. třídy)
Františka Králíková
(výtvarná a sportovní
motivátorka)
Terezie Fischerová
(asistentka)
Jarda Pechar
(duchovní průvodce)
Bára Mocová
(družinářka)
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ZEPPELIN
jak to bylo

Před necelým rokem, v polovině června, jsme se poprvé sešli

(Martin Prokopius, Tereza Králíková, Ondřej a Radka Beránkovi) v kavárně
Pod lipami a začali jsme se bavit o tom, že bychom mohli mít vlastně svou
školu komunitní a nezávislou, bez diktátu a područenství, školu podle našich
představ. No a na konci června jsme ještě s Klárou Pecharovou a Gabrielem
Fragnerem již začali vše připravovat.
Byli jsme se podívat v prostorách nedělní školy na faře svatého
Klimenta v Klimentské ulici, které nám bratři evangelíci nabídli, a bylo
rozhodnuto. Velké díky patří panu faráři Davidu Balcarovi nejen za velkorysou
nabídku, ale i za všemožnou pomoc a ochotu. Začala usilovná každodenní
práce několika zakladatelů. Na začátku prázdnin jsme se setkali na mlýně
u Beránků v sestavě Tereza Králíková, Ondřej Dočekal, Olga Dočekalová,
Monika Nedelková, Michal Horažďovský, Gabriel Fragner, Ondřej a Radka
Beránkovi a probrali jsme projekt ze všech stran. V první řadě jsme museli
vyjít z rozpočtu projektu, tomu se od začátku věnovali Ondřej a Olga.
Stanovili jsme maximální školné, které nechceme překročit, a platy učitelů.
To byly výchozí rozpočtové body. Od toho se potom odvíjelo nájemné
za prostor, kde by náš spolek mohl fungovat a další náklady.

zakladatelské setkání / červen 2019
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ZEPPELIN
jak to bylo

Navázali jsme spolupráci s Pedagogicko-psychologickou

poradnou a začali jsme intenzivně komunikovat s rodiči, kteří se museli
v prvním červencovém týdnu rozhodnout, jestli vykročí směrem
do neznáma a půjdou do projektu s námi. Olga vnesla do naší vize projektu
organizovanost a onlinovou propojenost a neocenitelně přinesla námět
na spolupráci se základní školou Vela. Monika Nedelková zase od začátku
dohlížela na právní stránku projektu, navrhla založit zapsaný spolek,
který bude školu provozovat, a tím ji i právně zaštítí.
V polovině srpna proběhla schůzka s rodiči, kde jsme prezentovali
vize projektu, tedy výukovou představu učitelek, založení spolku KT 19,
rozpočet a plány v nejbližší době.
A pak už jen práce a domlouvání a plánování a hledání asistentky
a družinářky a zase plánování a domlouvání...
Po celou dobu příprav a budování naší školy byla nejdůležitější
obrovská podpora všech rodičů, kteří se do tohoto projektu rozhodli jít s námi
a nebáli se zariskovat. Velký dík všem, kdo se zapojili v průběhu i v závěru
prázdnin!

setkání s rodiči / srpen 2019
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ZEPPELIN
před rozletem

Koncem srpna se začaly upravovat prostory v Klimentské ulici

(vrtat, šroubovat, instalovat, stěhovat, krášlit, dary všemožné přijímat),
aby se 2. září létající archa Zeppelin mohla vznést na vlně komunitního
nadšení.
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ZEPPELIN
archa startuje

Nadešlo 2. září a my jsme oficiálně zahájili výuku v Klimentské 18

s 32 dětmi ve třech třídách. V dalších měsících se k nám ještě připojily čtyři
další děti. Škola je otevřená denně od 8 hodin, vyučování a oběd následuje
každodenní družina do 17 hodin.

zahájení v Klimentské_ září 2019

první třídní schůzky
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ZEPPELIN
archa letí

Začínáme v 8:30 společným zpěvem nebo příběhem nebo

čtením, poté už se děti rozdělí do tříd nebo do skupinek. Obědy jsme zvoili
vegetariánské, od ledna se chodí do Vegtralu na Letné. Odpolední družina
už je pro všechny společná, v kokpitu víří Terezie a Bára a někdy Anežka,
v úterý přichází babička Marie a Prokopa Fišerových a provází děti světem
výtvarným. Páteční odpoledne jsou komunitní, naše rodiny se střídají
v zajištění družiny.

ranní zahájení

kreativní předměty a odpolední výtvarka

8

ZEPPELIN
září – troubení na nohar s Jardou
– členská schůze v Braníku
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ZEPPELIN
září – Krkonoše – chalupa Horažďovských
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ZEPPELIN
říjen – návštěva ekospolku Ábel
listopad – vesmírná konference v Zeppelinu
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ZEPPELIN
listopad – návštěva Topičova salonu
– 30 let svobody očima rodičů
– dýňové odpoledne se seniory z Elpidy
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ZEPPELIN
prosinec – Alfréd ve dvoře: Kde budeme bydlet?
– veletrh práce v Zeppelinu
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ZEPPELIN
prosinec – Mikuláš v Zeppelinu
– Vánoční besídka v Citadele
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ZEPPELIN
leden 2020 – přípravy nového prostoru
...a zase balení, vrtání, odhlučňování, instalování, šití a uklízení
v Čechovce : )
a vůbec všemožné upravování – tentokrát daleko náročnější než původně,
zato ale se stejným nebo možná ještě větším nasazením hlavně mužského
tábora našeho společenství...všem velké velké velké díky!
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ZEPPELIN
15. leden 2020 – iniciace velkým přeletem
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ZEPPELIN
leden – na hory jedem,
aneb na Pomezních boudách
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ZEPPELIN
únor – první zeppelinovské vysvědčení...

...aneb Archa prochází první zkouškou úspěšně a všichni naloděnci rovněž : )

– DOX: Petr Sís a Zeppelin versus Gulliver
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ZEPPELIN
únor – čeština v knihovnách
druháci a třeťáci v městské, čtvrťáci ve Strahovské
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ZEPPELIN
únor – Zeppelin slaví Masopust
...aneb první velká komunitní akce
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ZEPPELIN
únor – Zeppelin slaví Masopust

„stará bába jede s kolomazí, starej dědek za ní buchty hází“
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ZEPPELIN
březen – nalaďte si karAnténu

ani v době karanténních opatření nepolevuje archa
v letu, nasazuje roušku a provází posádku virtuálně
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