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Pedagogická poema 2017
3. informační dopis pro školy a lektory

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

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

 
1. Pro zajištění informačních materiálů prosíme o urgentní zaslání textů k přednesu 

elektronickou formou (lze i scan).

2. Připomínáme návrh volby doprovodného programu na čtvrtek 9. 11. 2017, který jste měli 
uvést do poznámky v přihlášce, a to z důvodu zajištění odpovídající organizace nabízeného 
programu. Prosíme, zvolte jednu z nabízených variant (není to závazné, jen orientační):
A) autorské čtení prózy v tramvaji – předčítá spisovatel Pavel Brycz, absolvujeme cestu 
nočním Mostem do Litvínova a zpět.
B) komponovaný večer – účinkují lektoři a lektorky seminářů
(Má to smysl? Aneb lektoři na jevišti – výkony z různých recitačních přehlídek na jednom místě a 
v jednom čase. Účinkují: Gabriela Zelená Sittová, Hana Patrasová, Jana Machalíková a hudbou 
doplní František Oplatek.)
 C) bazén školy a masáže.
Požadované informace z bodu 1 a 2 sdělte na email: cvachova@vos-sosmost.cz.

3. Pro účast na slavnostním zahájení v Městském divadle v Mostě prosíme o dodržení 
formálního oděvu. 

           V rámci volnočasových aktivit při výběru bazénu připomínáme plavky a koupací čepici.

4. Doprovodným učitelům připomínáme přivézt vyplněný dotazník o průběhu školních kol 
Pedagogické poemy přiložený u prvního dopisu.

5. Účastníkům seminářů doporučujeme s sebou: pohodlný oděv, přezůvky, blok, tužku, 
účastníci semináře přednesu dovezou 1 kopii svého textu.

Těšíme se na Vás a naviděnou v listopadu 2017.

V Mostě 17. října 2017

Za organizační tým

Ing. Jitka Hašková
Ředitelka školy
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Příloha
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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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