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Prázdniny jsou u konce a my Vám opět
přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co

jsme pro Vás připravili.
Napište si termíny, přihlaste se a pak už se jen

těšte.

CO
PROBÍHÁ

Ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou HK jsme založili nový portál
"Učíme se ve Dvoře". Tento portál
bude sloužit pro sdílení výukových
materiálů a vkládání odkazů k online
výuce.Více informací ZDE.

CO SE
CHYSTÁ

Druhý ročník Dnu spolků a tentokrát
snad bez deště! Ve čtvrtek 3. 9.
2020 se od 15 do 18 hodin budete
moci seznámit s tím, jaké jsou
možnosti volnočasových aktivit pro
Vaše děti. Více k celé akci ZDE.

Literární výzva byla ukončena.
Pracovní skupina Rozvoj čtenářské
gramotnosti v průběhu celých
prázdnin pročítala všechna díla a
proběhlo vyhodnocení zaslaných
příspěvků. Vybraní autoři budou
pozváni na společné setkání se
členy pracovní skupiny (pedagogy).
To se uskuteční, kde jinde než za
branami ZOO. Zážitkovou formou se
tak autoři budou moci nejen
navzájem seznámit, ale i pročíst
některé příspěvky.

V návaznosti na aktuální nařízení
související s COVID-19 bylo 
rozhodnuto o zrušení celé akce. O
případném náhradním termínu
konání budeme včas informovat.

CHYTRÉ HLAVIČKY
SEMINÁŘ pro vychovatelky ŠD

NUTNÁ REGISTRACE - kapacita omezena

RNDr. Hana Lišková

sobota 19. 9. 2020 
9 - 16:30 hodin

salonek Safari pivovaru
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VEDENÍ KOLEKTIVU
SEMINÁŘ

PhDr. Václav Mertin

úterý 6. 10. 2020
13 - 15 hodin - pro třídní učitele     
Městské muzeum Dvůr Králové n/L

REGISTRACE ZDE

VOLNÝ ČAS, ZÁKAZY
A TRESTY

BESEDA

PhDr. Václav Mertin

úterý 6. 10. 2020
17 - 19 hodin - pro veřejnost     

Městské muzeum Dvůr Králové n/L

Zákaz představuje vhodný následek
některých přestupků. "Neuklidil jsi pokojíček,
jak jsi slíbil, budeš tedy uklízet teď místo
půlhodiny, kterou máš na hraní na
tabletu." Jen musíme dát pozor, abychom
dítě nejrůznějšími zákazy nezahltili, aby mu
zůstalo v životě něco příjemného. Paleta
následků je však mnohem širší. Následky
mnohem lépe vyhovují požadavkům
dospělého života než trest.
 

V SÍTI
plk. PhDr. Ondřej Moravčík

úterý 1. 12. 2020
Kino Svět

1. V Síti 12+ - projekce pouze pro pedagogy
ZŠ (ti, kteří poté půjdou na promítání s
žáky 1. 12. 2020) 
2. V Síti 12+ - promítání 1. 12. 2020 pro
žáky s pedagogem, který již film
zhlédl (přednáška s preventistou nprap.
Brendou po filmu) 
3. V Síti 12+ - promítání 1. 12. 2020 pro
širokou veřejnost (přednáška s plk. PhDr.
Moravčíkem po filmu)  

Nabídka aktivit a her, které formou spontánní
i řízené činnosti ve školní družině podněcují
rozvoj myšlenkových procesů a operací dětí,
jejich dovedností, postřehu, pozornosti,
soustředění. Metodické poznámky k potřebě
manipulativních činností a správného
vyhodnocování řešení dětí bez předsudků.
Náměty na vhodné hry, kvízy, hádanky,
skládanky, hlavolamy apod.

AGRESE U DĚTÍ 
SEMINÁŘ pro vychovatelky ŠD

NUTNÁ REGISTRACE - kapacita omezena

Mgr. Michal Vybíral, supervizor,

psychoterapeut, lektor

středa 14. 10. 2020
8.30 - 11.30 hodin

budova bývalé ZŠ Komenského - 2. patro

Zážitkový seminář zaměřený na proaktivní
práci s agresí u dětí, zejména na popis a
analýzu reálných konkrétních situací, které
běžně zažíváme. Aby se dítě naučilo se svou
agresí zacházet, musí mít možnost ji zažívat,
poznávat a kultivovat. Cílem semináře je
porozumět agresi, jejím mechanismům a
vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče i
učitelé naučili s agresí a agresivními projevy
účinněji pracovat. Program do velké míry
reaguje na potřeby a otázky účastníků.

Výjezd ředitelů základních
škol, členů koordinační
pracovní skupiny       

a místních lídrů, kteří působí
v rámci projektu Místní akční
plán ORP Dvůr Králové nad

Labem, se uskuteční ve
dnech 16. - 17. 10. 2020.

Realizace všech akcí bude přizpůsobena
aktuálním nařízením souvisejících s COVID-19.
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