ZPRÁVA z víkendového pobytu pedagogů ve dnech 31. 3. - 2. 4. 2017
Klíčová aktivita č. 2 v rámci projektu „3, 2, 1 Start!“
(reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000583)
Seznam a prezenční listina účastníků víkendového pobytu pedagogů je přílohou č. 1 a 2 zápisu.

Víkendový pobyt pedagogů probíhal dle stanoveného harmonogramu (příloha č. 3). Po příjezdu
do Hotelu Cvilín v Krnově a ubytování, následovalo přivítání všech účastníků víkendového setkání.
Opětovné setkání se známými kolegy bylo opravdu srdečné a veselé, proběhlo i vzájemné předání
malých dárečků. Na společnou večeři navazovalo první pracovní setkání. Polská strana byla
seznámena s jednotlivými kroky, které již byly pro zdárnou realizaci projektu započaty. Tento večer
se zaměřil zejména na tvorbu loga projektu – vybíralo se z několika předem připravených vzorů
a variant, řešilo se barevné provedení loga. Návrhy pomohla profesionálně zpracovat reklamní
agentura zajišťující potisk odměn pro děti.
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Obrázek 1: Loga projektu zpracované agenturou Bushido marketing, s.r.o. na základě návrhů pedagogů

Sobotní program zahájila odborná přednáška na téma „Makrobiotika – jídlo s radostí“. Pozvaná
lektorka paní Pavlína Cidlíková předala účastníkům nejen zajímavé informace o zdravé výživě –
jak vhodněji sestavit jídelníček, vysvětlení nejčastějších chyb ve stravování dospělých i dětí a s tím
souvisejících obtíží (únava, různé alergie), ale také nabídla možnost ochutnat některá doporučená
jídla (dezerty, pomazánky, kvašenou zeleninu, nápoje…), a to i včetně receptů. Během přednášky
byl přítomen tlumočník, který pedagogům z Polska všechny informace překládal. Stručný výtah
ze zmíněné přednášky je příloha č. 4, prezenční listina účastníků přednášky je příloha č. 5.
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Po obědě účastníci víkendového setkání společně plánovali harmonogram dalších naplánovaných
aktivit projektu - časy příjezdu, vhodné oblečení dětí, obsah a detaily programu, formu hudebně
pohybového vystoupení, které školy budou v rámci další aktivity s dětmi připravovat. Dále bylo
řešeno stravování dětí na připravovaných akcích – jakou formou a co bude dětem nabídnuto.
Doladili se i nákupy odměn pro děti – barvy a velikosti triček, barva kšiltovek, výběr píšťalek, láhví
na pití, atd.
Slunečné počasí a doslova letní teploty předurčily další aktivitu sobotního odpoledne - společnou
vycházku ke zřícenině hradu Šelenburk a na rozhlednu Cvilín. Po večeři účastníci strávili čas
na venkovní terase hotelu, předávali si zkušenosti i novinky z praxe, společně relaxovali.

Nedělní snídaní a společným odjezdem domů víkendový pobyt skončil. Příjemným bonusem navíc
bylo pěkné počasí, milí lidé i příjemné místo setkání. Už teď se zapojení pedagogové těší na další
naplánované aktivity a věří, že proběhnou ve stejně přátelské a pohodové atmosféře jako tomu bylo
v Krnově.
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