Zpráva z víkendového pobytu pedagogů ve dnech 27. 4. – 29. 4. 2018
Pedagogická příprava zaměřená na zážitkovou pedagogiku
Klíčová aktivita č. 2 v rámci projektu „Společně!“
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322
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 Brans v Malé Morávce a ubytování se všichni sešli v konferenční místnosti, kde se přivítali
a předali si malé dárečky. Opětovné setkání bylo příjemné, účastníci měli radost, že se opět vidí. Zaměřili
jsme se na tvorbu loga. Vznikly dva návrhy, z nichž jeden byl téměř jednohlasně zvolen. Logo bude
tentokrát v černobílém provedení, jeho symbol bude využit na placky pro děti, jako forma odměny.
Domluvili jsme se, že placky budou vyrobeny v šesti barvách s jednobarevným logem. Vzájemně jsme se
seznámili s programem a náplní aktivit pro děti (aktivity č. 3 a 4). Na základě již získaných zkušeností
z předešlých let jsme se domlouvali na organizaci aktivit v souvislosti s časovým harmonogramem
a zajištěním bezpečnosti dětí.

Náplní sobotního dopoledne byla diskuze a koordinace aktivit se zástupci Family parku Skalka, který má
na starost přípravu a zajištění aktivity č. 4 s názvem „Za tajemstvím pohádkového lesa“, realizovaném
v areálu Family park Skalka. Zástupci Family parku Skalka nám předvedli ukázky programu, který děti
absolvují. Návrhy aktivit i jejich organizace byly předmětem vzájemné diskuze. Byla domluvena
organizace dětí při stravování, jídelníček, detaily jednotlivých aktivit, doby příjezdu a odjezdu, možnost
alternativy v případě špatného počasí, opatření pro zajištění bezpečnosti dětí.

Po obědě si všichni účastníci vyzkoušeli na vlastní kůži některé z plánovaných aktivit a užili si mnoho
legrace. Pokračovala diskuze a koordinace námětů a témat pro práci s dětmi v oblasti komunikace a
spolupráce. Děti budou rozděleny do smíšených skupin, aby měly možnost seznamovat se a snažit se o
komunikaci v jiném jazyce. Společně jsme si vybrali úkoly, které děti budou plnit v pohádkovém lese.
Byly dolaďovány detaily, týkající se nákupu odměn - děti v rámci projektu dostanou pláštěnku nebo
větrovku (bude ještě upřesněno), kvalitní batoh a láhev na pití, barevný šátek. Za splněné úkoly dostanou
placky s potiskem loga projektu – tři na Skalce a tři v Polsku. Kolegyně z Polska nás seznámily
s programem aktivit, připravovaných u nich. Aktivita je nazvaná „Malí stopaři – poznej, najdi, vyřeš“.
Součástí programu bude setkání a seznámení s prací policistů, policejními psy. Děti budou opět rozděleny
do menších do skupin, aby měly lepší možnost komunikace a spolupráce.

Celý víkend nás provázelo nádherné počasí, které jsme využili ke společným procházkám a návštěvě
nedaleké Karlovy Studánky. Po večeři jsme relaxovali, předávali si vzájemně zkušenosti z praxe
i předešlých projektů.

Po nedělní snídani náš pobyt končil a následoval společný odjezd domů. Díky krásnému počasí,
příjemnému místu setkání a přátelské atmosféře se víkend opravdu vydařil. Už teď se těšíme na další
setkání a plánované aktivity s dětmi.

V Ostravě dne 30. 4. 2018
Za tým všech účastníků Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, p. o.

