Zpráva z víkendového pobytu pedagogů ve dnech 13. 9. – 15. 9. 2019
Pedagogická příprava zaměřená na současné umění
Klíčová aktivita č. 2 v rámci projektu „Pod jednou střechou“
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973
Prezenční listina účastníků víkendového pobytu pedagogů je přílohou č. 1 zápisu.

Víkendový pobyt pedagogů probíhal dle stanoveného harmonogramu (příloha č. 2). Po příjezdu do
Hotelu Pod Kyčmolem v Horní Lomné, ubytování a večeři se všichni sešli v konferenční místnosti, kde se
přivítali a předali si malé dárečky. Zaměřili jsme se na tvorbu loga. Každá mateřské škola přivezla různé
návrhy, z nichž pak byl hlasováním vybrán ten vítězný. Logo bude v černobílém provedení a bude
spojením textu a grafických prvků. Vzájemně jsme se pak 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. Prohlédli jsme si dárečky,
které budou připraveny pro všechny děti, které se projektu zúčastní (podsedák, rozlišovací vesty, kreslící
potřeby, modelína, stojánek na tužky, strouhátko).

Sobotním dopolednem nás provázely lektorky galerie Plato. Cílem bylo seznámení s filozofií a formami
současného umění. V odpoledním bloku následovala diskuze a koordinace aktivit s lektorkami galerie
PLATO Ostrava, která má na starost přípravu a zajištění aktivity č. 4 konané ve zmíněném galerijním
prostoru. Proběhla ukázka jednotlivých částí programu připravovaného pro děti (maska s projekcí obrazu,
procesuální kresba, socha z vrstveného papíru, instalace japonské zahrádky, pečení trojhránků, ilustrace
příběhu ve formě korespondenčního lístku formátu A5, který bude rozeslán účastníkům akce). Cílem
aktivit není dokonalý výsledek, ale prožitek z procesu vzniku díla, na kterém se v doprovodu lektora
spolupodílí smíšená skupina 8 dětí z Česka i Polska. Byla také domluvena organizace dětí při stravování,
detaily jednotlivých aktivit, doby příjezdu a odjezdu, opatření pro zajištění bezpečnosti dětí.

Většinu aktivit si učitelé vyzkoušeli na vlastní kůži. Užili si mnoho legrace a zároveň poznali prvky
současného umění v praxi. Kolegyně z Polska nás seznámily s programem činností, připravovaných
u nich. Součástí tohoto programu bude představení uměleckých řemesel, do kterých se děti mohou
vhodnou formou zapojit. Jedná se o práci řezbáře, kováře, výšivkářky a pekařky, poté bude následovat
společná hra na statku s využitím překážkové dráhy vytvořené z balíků slámy.

Celý víkend nás provázelo nádherné počasí, které jsme využili ke společným procházkám. Po večeři jsme
relaxovali, sportovali, 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. Vybraný hotel splnil naše očekávání. Hezké ubytování, výbornou
stravu i doplňkové služby v podobě wellness a bowlingu všichni ocenili.

V Ostravě dne 16. 9. 2019
Za tým všech účastníků Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, p. o.

