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Pedagogická poema 2017
2. informační dopis pro školy a lektory

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, vážené kolegyně a vážení kolegové,

zasíláme druhý informační dopis pro účastníky Pedagogické poemy 2017 v Mostě a pro lektory  
s následujícími body:

1. Na webu http://sos.vos-sosmost.cz v sekci Pedagogická poema (http://sos.vos-sosmost.cz/?
page_id=193)je připravena elektronická přihláška, termín odeslání je do 15. 10. 2017, 
žádáme Vás o obsazení všech disciplín a obou letošních věkových kategorií.
Přihlášky bude evidovat Mgr. Martina Cvachová, email: cvachova@vos-sosmost.cz, telefon 
735 038 694.

 
2. Pro volbu semináře pro učitele v přihlášce Vám představujeme formou krátkých anotací 

semináře, které jsou v příloze tohoto dopisu.

3. Na základě Vámi sdělené informace o čase a místě příjezdu Vás na konkrétních 
příjezdových místech budou čekat doprovodné osoby z řad žáků školy, kteří Vás doprovodí  
na místo ubytování a registrace a po obědě dále do budovy školy.

4. Dle pozvánky Vám nabízíme na čtvrtek 9. 11.2017 následující programovou nabídku. 
Vyberte si z nabídky a zvolenou variantu uveďte do poznámky v přihlášce na Pedagogickou 
poemu:

a) autorské čtení prózy v tramvaji –  předčítá spisovatel Pavel Brycz
b) komponovaný večer poezie – zajišťují lektoři
c) bazén školy a masáže.

5. Účastnický poplatek ve výši 1 300 Kč uhraďte na číslo účtu 3295460277/0100, 
VS: 602 936 01, do termínu 6. 11. 2017.

6. Prosím o potvrzení přijetí tohoto 2. informačního dopisu pro zpětnou vazbu na email: 
            cvachova@vos-sosmost.cz.

Těšíme se na Vás a první týden v listopadu zašleme 3. informační dopis.

V Mostě 2. října 2017

Za organizační tým

Ing. Jitka Hašková
Ředitelka školy
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Příloha
Anotace seminářů

Semináře pro učitele:
Semináře A budou probíhat v podobě dvou navazujících bloků (možnost jít více do hloubky) 
- středa odpoledne a čtvrtek dopoledne
Semináře B se realizují pouze v jednom bloku, (jedná se o náhled do tématiky) - čtvrtek odpoledne

Herecké dovednosti aneb celé tělo mluví (Jana Machalíková) seminář A, B

Tento seminář bude praktický a vaše fyzická aktivita bude nezbytná. Budeme  pracovat na 
schopnosti vnímat vlastní nonverbální projev a rozeznat „plevelné“ pohyby. Důležitá pro nás  bude i
práce s očním kontaktem. Pokusíme se být tady a teď přítomni celým tělem, být  si vědomi svých 
pocitů a emocí a pracovat s tělesným napětím.
Sebou pohodlné oblečení vhodné k pohybu.

Dramatická výchova v MŠ (Hana Švejdová) seminář A, B

Společně a přímo na sobě si vyzkoušíme metody a techniky dramatické výchovy, které je možné 
použít v MŠ. Vyzkoušíme si jeden, možná i více tematických celků. Pokusíme se blíže vysvětlit, jak
pracovat s tím, co nám RVP ukládá.

Práce s loutkou (Radek Alfery) seminář B

Seminář ,,Práce s loutkou" pro účastníky Pedagogické poemy připravilo Divadlo rozmanitostí v 
Mostě. Divadlo se zaměřuje na tvorbu pro děti a v jejich programu lze najít hudební pohádky, 
činohru i pohádky s loutkami. Místní loutkoherci představí účastníkům výrobu loutek a především 
zásady práce s nimi a jejich vedení. 

Melodram (Lenka Přibylová) seminář B

Seminář melodramu je zaměřen na propojení hudební a dramatické složky. Součástí semináře bude 
teoretický základ, několik názorných ukázek a společný nácvik několika vybraných melodramů. 
Lektorka PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. působí na Katedře hudební výchovy na Pedagogické fakultě
v Ústí nad Labem, kde se melodramu věnuje se svými studenty již několik let. Právě na melodramu 
naše střední pedagogická škola v Mostě spolupracuje s PF UJEP.
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