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ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ MAS POHODA VENKOVA, Z.S. V RÁMCI PROJEKTU MAP II DOBRUŠSKO – REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU MAP II.    STRÁNKA 1 

ZPRÁVY Z DOBRUŠSKA 
AKTUÁLNĚ ZE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ DO 15 LET NA DOBRUŠSKU 

 

“Zažít úspěch“ motto MAP II Dobrušsko. 

V podzimním vydání najdete: 

Školy v novém…str. 1 

Uplynulé akce…str. 2, 3, 4 

Co je v plánu…str. 5 

Rozhovory s řediteli škol v území Dobrušska…str. 6 

„Turek nebo espresso“ aneb jakou kávu mají Češi 

nejraději…str. 7 

 ______________________________ 

AKTIVNÍ UČITELÉ NA PRACOVNÍCH 

PLATFORMÁCH  

PRACOVNÍ SKUPINY A JEJICH VÝSTUPY 

PS Čtenářská gramotnost 

▪ „Tajemství Orlických hor“ literárně-výtvarná soutěž 

▪ Kritické myšlení reálně – workshop pro rozvoj 

kritického myšlení 

▪ Kulatý stůl s logopedem 

▪ „Poslouchají mě vůbec?“ a „Rozumím řeči těla?“ - 

workshopy pro rozvoj práce s hlasem a řeči těla 

PS Matematická gramotnost 

▪ Rozvoj finanční gramotnosti 

PS Rovné příležitosti 

▪ „Páťáci páťákům“ cyklus aktivit pro usnadnění 

přechodu z 1. st. na 2. st. ZŠ 

▪ Domácí vzdělávání – diskuze nad tématem 

▪ Cyklus kulatých stolů ve spolupráci s OSPOD MěÚ 

Dobruška 

▪ „Učitel v pohodě a nad věcí“ workshop pro učitele s 

tématem work-life balance 

PS Škola 21 

▪ Tematické dny v angličtině – pro rozvoj 

jazykových kompetencí dětí a žáků 

▪ Triády – rodičovské schůzky efektivně 

▪ Strategické řízení a plánování ve školách – efektivní 

dvoudenní workshop 

PS Mateřské školy 

▪ Den učitelů MŠ – setkání pro rozvoj spolupráce a 

partnerství v území 

▪ Exkurze a využití digitálních technologií 

Místní lídři  

▪ Odborná stáž ve Velké Británii 

 

 

 

 

 
Kritické myšlení, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, digitální technologie ve výuce a mnoho dalšího – s tím aktuálně napomáhá 

v rámci rozvoje a zkvalitnění vzdělávání MAS POHODA venkova projektem MAP II Dobrušsko 

Začátek školního roku v novém… 

Děti si užívají prázdniny, zábavu a čas strávený 

s kamarády, ale na některých školách v území 

se horlivě pracuje a především „finišuje“. A to 

s jediným cílem, aby se žáci těšili nejen 

na nastávající školní rok, ale především 

na nové a zmodernizované prostředí.  
 

Zrekonstruovaná škola čeká žáky ze Základní 

školy a Montessori Mateřské školy Podbřezí 

a Základní školy a Mateřské školy TRIVIUM 

Plus, o.p.s.. Na obou školách se budovalo již 

v průběhu minulého školního roku s tím, že 

žáci užívali pro výuku provizorní prostory 

(např. hospoda, klubovna autokrosového 

závodiště apod.). Odměnou za náročné období 

pro učitele i žáky budou nově vybavené učebny 

a prostory škol, které si budou moci společně 

užívat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před koncem školního roku 2018/2019 rovněž 

začaly stavební práce na Základní škole v Českém 

Meziříčí, které povedou k modernizaci učeben 

a k půdní vestavbě, kterou škola získá nové 

prostory pro výuku. Stavba by měla být 

dokončena v dubnu 2020. 
 

Ale ani mateřské školy nezahálejí a plánují, jak by 

mohli modernizovat své budovy a zároveň zvětšit 

prostory pro předškolní výuku. Investiční projekt 

s rozšířením kapacity v blízké době čeká 

Mateřskou školu České Meziříčí a zároveň 

Mateřskou školu Nový Hrádek. 
 

Všem přejeme úspěšný start no nového školního 

roku plný energie, nadšení a odhodlání 

pro rozvoj vzdělávání na Dobrušsku. 

 

Zdroj: www.facebook.com/zstrivium.dobrany/ Zdroj: www.facebook.com/zstrivium.dobrany/ 
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Co proběhlo od začátku projektu 

Vzdělávací akce 

SEMINÁŘE, WORKSHOPY, SETKÁNÍ 

V rámci projektu pořádáme i vzdělávací akce a to tzv. „na míru“, podněty přicházejí z řad učitelů z území. Tím přinášíme do území přesně to, co je 

potřeba, abychom se mohli ve vzdělávání dětí a žáků co nejefektivněji rozvíjet. 
 

 
 

 

 

Síťování ředitelů  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Triády 1. stupeň

Mgr. Lenka Ludvíčková

11. února 2019

Hmyzí domečky

Mgr. Václav Nýč

26. února 2019

Setkání s logopedem

Mgr. Yveta Nemešová

7. března 2018

Triády 2. stupeň

Mgr. Petr Kulhavý

18. března 2019

Rozumím řeči těla?

Radek Petráš

4. dubna 2019

Rozvoj čtenářské gramotnosti a 
kritického myšlení reálně

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

19. září 2018

Poslouchají mě vůbec?

Radek Petráš

11. října 2018

Učitel v pohodě a nad věcí

Mgr. Martin Bušina

22. října 2018

Vypravěč ve škole - příběhy ve 
vzdělávání

MgA. Martin Hak

16. ledna 2019

Učitel v pohodě a nad věcí

Mgr. Martin Bušina

18.-19. ledna 2019

Klub ředitelů MŠ  a Klub ředitelů ZŠ 
 

Ředitelé ze škol z území se pravidelně setkávají 

na Klubu ředitelů. Program se vždy skládá 

z odborné části a diskuze, která je důležitá pro 

rozvoj kvalitního vzdělávání a pro navázání 

spolupráce v území. 

Klub ředitelů ZŠ

PaedDr. Milan Štoček

8. listopadu 2018

Klub ředitelů MŠ 
Mgr. Jiří Šmejkal, 

ACC

1. listopadu 2018
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Jak vytvořit strategii školy? 
Strategické řízení a plánování škol 

ZPĚTNÁ VAZBA 

OD ÚČASTNÍKŮ 

WORKSHOP NA TÉME STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 

A PLÁNOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 

„Workshop splnil moje očekávání, nebylo 

to pouze pasivní přijímání informací, ale 

aktivní spolupráce se všemi účastníky. Každý si 

mohl vyzkoušet svoje komunikační schopnosti, 

sdělit zkušenosti ze svých škol a probrat 

s odborníky problematiku se kterou si neví 

rady. Bylo to velmi přátelské setkání bez 

předsudků, že něco nevím anebo něčemu 

nerozumím. Myslím, že nás to všechny 

obohatilo a posunulo do další tvorby 

s pozitivním nadhledem. Děkuji všem 

organizátorům a vynikajícím lektorům.“ 

 

„Děkuji za to, že máme možnost se zúčastnit 

vašich akcí a získat nové informace, které 

skutečně využijeme. Prosím, pokračujte takto 

dál.“ 

 

„Motivace pro realizaci tvorby strategie školy 

s týmem učitelů“ 

 

„Ještě jednou moc děkujeme za realizaci 

tohoto workshopu, který byl velmi přínosný.“ 

 

 

Na tuto otázku získali ředitelé odpověď 

na dvoudenním Klubu ředitelů se zaměřením 

na strategické řízení a plánování ve školách, 

který se konal 11. – 12. dubna 2019. Seminář 

vedla zkušená lektorka a bývalá paní ředitelka 

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA 

spolu s kolegyní Ing. Marcelou Makarovou.  

Jedním z prioritních cílů realizačního týmu 

projektu je podpořit v území strategické řízení 

a plánování ve školách tak, aby se nevytvářely 

pouze povinné dokumenty, které leží na dně 

zásuvky u stolu a nepoužívají se. Kvalitně 

zpracovaná strategie může být velmi účinným 

nástrojem pro rozvoj celé organizace, avšak 

v případě že jsou s ní všichni zaměstnanci 

ztotožněni a mohou se podílet na její tvorbě. 

 

 

 

 

 

ODBORNÁ ZAHRANIČNÍ STÁŽ 

Učitelé a odborníci z Dobrušska na stáži ve Velké Británii 

WORTHING (UK), BŘEZEN 2019 

Poslední březnový týden se desítka učitelů a odborníků z oblasti vzdělávání z území Dobrušska vydala na odbornou stáž do škol ve Velké Británii. 

Během stáže, která proběhla v rámci projektu MAP II Dobrušsko, účastníci stáže navštívili celkem 3 školy. Všechny navštívené školy jsou součástí 

britského vzdělávacího systému a vzdělávají děti a žáky do 15 let. Pedagogové měli možnost diskutovat s vedením britských škol, komparovat český 

a britský vzdělávací systém dětí a žáků do 15 let, účastnit se výuky, diskutovat s pedagogy, ale i s rodiči, dětmi a žáky. V návaznosti na stáž předávají 

pedagogové prostřednictvím setkání (tzv. pracovních skupinách v rámci projektu MAP II Dobrušsko) své poznatky a sdílejí příklady praxe včetně 

načerpaných zkušeností s ostatními učiteli v území.  

 

 

V rámci projektu měli učitelé a odborníci možnost vycestovat za hranice České republiky a načerpat inspiraci a zkušenosti ve Velké Británii. 
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Tajemství Orlických hor 

LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

červen 2019  

 

V rámci projektu MAP II byla uspořádána literárně-

výtvarná soutěž na téma „Tajemství Orlických 

hor“. Hlavním cílem soutěže bylo podpořit nejen 

vztah k regionu, jak název soutěže napovídá, ale 

především rozvoj čtenářské pre/gramotnosti u dětí 

a žáků do 15 let. Přípravě a plánování soutěže se 

věnovali členové pracovní skupiny pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti. Do soutěže se zapojilo téměř 

700 dětí a žáků z 11 škol z Dobrušska. Celkem 93 

prací postoupilo do meziškolního kola soutěže, 

které hodnotila odborná porota. Nelehkého úkolu 

role porotce se ujala paní Jarmila Haldová, 

PaedDr. Josef Lukášek, Mgr. Petra Žďánská, 

pan Pavel Štěpán a Bc. Zdeněk Drašnar. 

 

 

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 6. června 

2019 ve velkém sále Společenského centra KINO 

70 Dobruška. Program byl tematicky zahájen 

čtením jedné z vítězných prací spisovatelem 

PaedDr. Josefem Lukáškem. Kromě vyhlášení 

vítězů jednotlivých kategorií byla udělena dvě 

čestná uznání za velmi propracovaná díla. 

Realizační tým projektu velmi ocenil, že se 

vyhlášení zúčastnilo nad čtyři desítky rodičů, 

prarodičů, učitelů a dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerství a spolupráci 

podpořilo setkání učitelů MŠ 
 

březen 2019 

 

Na setkání dne 21.3. 2019 v Kulturním domě v Dobrušce, v rámci, kterého se představovaly 

jednotlivé mateřské školy, se setkalo téměř 50 učitelů mateřských škol z celého území ORP 

Dobruška. Akci pořádala MAS POHODA venkova, z. s. v rámci projektu MAP II Dobrušsko. 

Během setkání představovaly jednotlivé mateřské školy své aktivity, navzájem se seznámily se 

svými činnostmi a vzděláváním, projekty, ve kterých jsou zapojeny a sdílely praktické příklady 

z výchovně vzdělávacího procesu dětí v mateřských školách. 

Celou akci, za účasti vedení města Dobrušky a MAS POHODA venkova, moderoval známý 

bavič Karel Hynek, kterého doplnil svým pěveckým vystoupením nadějný Tomáš Bartoš. 

V průběhu akce byl k dispozici fotokoutek, který zajišťovali studenti SPŠel-it z Dobrušky 

Cyklus „Páťáci páťákům“ 

aktivita pro usnadnění přechodu 

na 2. stupeň ZŠ 
Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

ve vzdělávání připravili aktivitu pro usnadnění 

přechodu s názvem „Páťáci páťákům“. Přestupy 

ve vzdělávání jsou nelehkým krokem v životě 

dětí, proto se i tímto tématem zabývá projekt 

MAP II Dobrušsko. MAS POHODA venkova, 

z. s. ve spolupráci se Základní školou Fr. Kupky 

Dobruška („Známe se“) a se Základní školou 

Nový Hrádek („Den pro budoucí šesťáky“) 

připravila společně strávené dny pro žáky 

5. ročníků.  

 

Známe se  

V úterý 4. června 2019 se na Základní škole Fr. Kupky sešlo přes 100 žáků, kteří se účastnili 

připraveného dne plného aktivit. Nejprve si žáci prohlédli školu v doprovodu paní ředitelky, 

která se role průvodkyně zhostila velmi precizně, a dle svého výběru předmětů navštívili výuku. 

Následoval přátelský turnaj ve florbalu a vybíjené. Hráči byli rozděleni do smíšených družstev, 

proto bylo mnoho příležitostí pro navázání nových přátelství. Nebylo vítěze a nebylo 

poraženého, každý obdržel malou odměnu. Ukázka mezinárodní kuchyně a 3D tiskárny 

zakončila společný program. 

 

Den pro budoucí šesťáky 

V pátek 14. června se konal společný den páťáků tentokrát na Základní škole Nový Hrádek. 

Budoucí „šesťáci“ z Ohnišova, České Čermné a Olešnice v Orlických horách přijeli za svými 

vrstevníky do Nového Hrádku. Čekal je opět bohatý program s prohlídkou školy, ukázkou 

výuky, seznamovacími aktivitami, kvízy a spousty dalšího. Všichni si společný den moc užili 

a ze školy odcházeli s úsměvem na tváři. 

 

 

  

 Odborná porota soutěže „Tajemství Orlických hor“ 

Slavnostní vyhlášení dne 6.6. 2019 



PODZIM  / /  MAP II DOBRUŠSKO  / /  VYDÁNÍ 01 

ZPRÁVY Z 

DOBRUŠSKA 
 

STRÁNKA 5 

Co je v plánu? 
 

SPOLUPRÁCE 

Téma ohrožených dětí ve spolupráci s OSPOD MěÚ Dobruška 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 

ve spolupráci s OSPOD MěÚ Dobruška, v rámci 

spolupráce škol a ostatních aktérů v síti 

pro ohrožené děti a jejich rodiny připravuje 

3 setkání s cílem, aby se dostalo dětem a rodičům 

účinné pomoci. 
  
1. setkání dne 23. září 2019  

na téma šikana, výchovné problémy, 

záškoláctví 

Na setkání přislíbili účast zástupci Policie ČR, 

Městské policie Dobruška, týmu Salinger 

a Triangl, Dětského diagnostického ústavu  

 

Hradec Králové, volnočasového klubu Vješák, 

Pedagogicko-psychologické poradny Rychnov 

nad Kněžnou, paní Ludmila Mičeková 

(MěÚ Dobruška, odbor financí a školský), 

pan Mgr. Martin Vlasák (lektor primární 

prevence) a paní Mgr. Barbara Bašková 

(psycholog). 
 

2. setkání dne 25. září 2019 

na téma domácí násilí, rodičovské konflikty, 

syndrom CAN 

Na setkání přislíbili účast zástupci organizace 

Amalthea, Intervenčního centra pro osoby 

ohrožené domácím násilím Hradec Králové, 

 

poradny NOMIA Hradec Králové, paní 

Mgr. Barbara Bašková (psycholog), 

Mgr. Martina Švadlenková a pan Aleš Mědílek 

(Policie ČR – institut vykázání) 
 

3. setkání dne 11. listopadu 2019 

na téma Sanace, výchovné problémy, ústavní 

výchova, syndrom CAN 

Na setkání přislíbili účast zástupci týmu 

Salinger a Triangl, Dětského domova Sedloňov, 

Dětského domova Potštejn, Rodinného centra 

Sedmikráska, Střediska rané péče Sluníčko, 

organizace HoSt Home-Start a Centra LIRA. 

SBĚR DAT 

Analýza rovných příležitostí  
 

V nastávajícím období bude probíhat mapování nastavení rovných 

příležitostí ve vzdělávání ve školách. Hlavním cílem této aktivity je 

indetifikovat problémy rovných příležitostí v nastavení vzdělávací soustavy 

na území Dobrušska.  

 

Realizační tým bude postupovat následovně. Data získaná z jednotlivých 

škol analyzuje za celou oblast působnosti projektu. Zjištěná fakta předloží 

zapojeným akterům vzdělávání, kteří je podrobí další analýzou 

a identifikují příčiny těchto problémů. Výsledky analýzy se budou 

diskutovat napříč pracovními skupinami, především na PS Rovné 

příležitosti, pro nalezení opatření reagující na zjištěné skutečnosti. 

 

„Problém nerovnosti je třeba řešit na všech úrovních – nejen změnou 

legislativy či naopak přímou pomocí jednotlivým školám, ale i na úrovni 

místní a krajské. Zřizovatelé škol mohou ovlivnit nastavení místní 

vzdělávací soustavy, a to zejména z hlediska nastavení rovných příležitostí 

ke vzdělávání pro všechny děti a žáky, a přijmout konkrétní opatření 

vedoucí ke snížení selektivnosti vzdělávací soustavy a rozřazující děti a žáky 

výběrových a nevýběrových škol či tříd dle úrovně jejich kompetencí.“ 

(Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání, Č. j.: MSMT-34985/2017-2) 

 

Výsledky analýzy za území projektu budou zveřejněny na webových 

stránkách projektu (www.mapd.cz). 

EXKURZE  

Návštěva MŠ Plhov, Náchod 
Dne 17. října 2019 proběhne inspirativní 

návštěva Mateřské školy v Náchodě „Na 

Plhově“. Škola se zapojuje do projektů EU, 

dotačních programů KÚ KHK a projektů Zdravé 

mateřské školy či EVVO Sever HK. Snaží se tak 

zajistit zdroje pro tvorbu podnětného prostředí 

a zlepšování podmínek pro vzdělávání dětí. 

Prostředím školy i školní zahrady nás provede 

paní ředitelka Mgr. Michaela Trejtnarová, 

která je připravena s Vámi sdílet i různé tipy a 

nápady, jak využívat digitální technologie v MŠ.  

Exkurze je určena ředitelům, učitelům, 

asistentům a chůvám z mateřských škol, dále 

všem zájemcům o rozvoj vzdělávání v území. 

  

 

  

„Za vším hledej 

slunce“ 

pro ZŠ pro ZŠ 

pro MŠ 
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ZEPTALI JSME SE ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ ŠKOL V ÚZEMÍ … 

Jak vnímáte projekt MAP II Dobrušsko a co Vám přináší? 
 
"Možnost podílet se na MAP je pro mne a naší MŠ velice žádanou výzvou a vítanou možností. Účastnit se plánování toho, co našim 

mateřským školám v podhůří Orlických hor chybí, to je záležitost, kterou jako ředitelka malé obecní MŠ zažívám poprvé. Možnost 

ovlivňovat tvorbu a samotnou nabídku činností, akcí, projektů a seminářů, které naše školy opravdu potřebují a chtějí, to je šance, které 

se nedá nevyužít."  

Bc. Gabriela Melounová, ředitelka MŠ Val 
 

 

"MAS POHODA venkova je pro mě a další ředitele škol inspirativní organizace, přináší nové impulzy a náměty do naší práce. Realizační tým 

projektu s námi velmi prospěšně spolupracuje, informuje a shromažďuje naše potřeby a podněty. Pomáhají „rozbíjet“ samotu ředitelů, kteří se 

při nejrůznějších problémech nemají s kým poradit a zde na schůzkách je mohou sdílet a diskutovat jak samy mezi sebou, tak i s odborníky, 

které zaměstnankyně MAS pozvou mezi nás. Pořádají kurzy pro učitele i ředitele, na kterých získáváme nové informace. Výbornými akcemi bylo 

např. setkání pedagogů a poděkování za jejich práci ke Dni učitelů a dvoudenní seminář pro ředitele o vizi školy a možnostech evaluace naší 

práce.  Těšíme se na další práci s MAP." 

Mgr. Vladimíra Paštiková, ředitelka MŠ Dobré 

 

 

"V rámci projektu mám možnost se účastnit jednání s kolegy, seminářů, přednášek i zahraničních cest. Veškeré aktivity jsou 

pořádány na vysoké úrovni a s perfektním organizačním zabezpečením. Pracovníci MAPU jsou zapálenými lidmi pro tuto 

činnost a tomu odpovídá i profesionální přístup. Spolupráci hodnotím pozitivně i z důvodu setkávání s kolegy, kde máme 

možnost vyměňovat si zkušenosti a společně můžeme plánovat aktivity, které jsou prospěšné pro naši práci. Je to na základě 

hospitací v školských zařízeních, návštěva zajímavých projektů a následné sdílení zkušeností. Jako dalším velkým přínosem je 

odborná pomoc při zpracování projektů, které školy žádají (Šablony, Podpora zaměstnanosti a další). Tato pomoc není pouze 

teoretická, kde se konají různé semináře k dané problematice, ale i praktická při zpracování monitorovacích a závěrečných 

zpráv. Na závěr bych chtěla vyzvednout potřebnost akční skupiny, která slučuje ve svých aktivitách nejen právní podporu, ale 

také vzdělávací aktivity a poradenskou činnost, za kterou jim patří velké poděkování. Za moji dlouholetou praxi ve školství (40 let) jsem se nesetkala s tak 

různorodou a vstřícnou podporou škol, jakou zprostředkovává MAS POHODA venkova." 

Mgr. Bc. Soňa Brázdilová, ředitelka MŠ Nový Hrádek 
  

 

 

"MAP přinesl do škol podporu pedagogů a vedení školy. Rozvířil debatu o potřebách pedagogů zdejšího regionu. Díky zájmu této skupiny 

vznikaly zde v území programy, které vycházejí z potřeb učitelů a potřeb vedení škol. Vstřícný, kreativní a odborný přístup místní akční 

skupiny se odráží na atmosféře jednotlivých akcí, které jsou v území pořádány. Velkým přínosem je snaha propojit školy, naučit je 

spolupracovat a ne si být konkurenty. Pořádané akce byly velmi dobře organizovány a byly přínosem pro školy, co je ale důležitější byly 

prospěšné dětem zdejšího regionu. Spolupráce a jednotlivá setkání zúčastněným přináší možnost setkání s kolegy, otevření diskuse v oblasti 

školství, sdílení a podporu při řešení složitých otázek v této oblasti. Děkuji všem pracovnicím skupiny za příležitosti a podporu." 

Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA, ZŠ Františka Kupky Dobruška 
 

 

"Do projektu MAP je naše škola zapojena téměř dva roky.  Během tohoto období se učitelé zúčastnili řady vzdělávacích akcí, jsou členy 

několika pracovních skupin, ze kterých vzešly velmi hezké projekty, např. Tajemství Orlických hor nebo Den pro budoucí šesťáky.  MAP nám 

tak pomáhá v mnoha oblastech, přináší možnost setkávat se s pedagogy z jiných škol, spolupracovat s nimi a vytvářet projekty v rámci 

regionu.  Vzdělávací akce jsou zaměřeny na aktuální problémy a vycházejí z požadavků a potřeb pedagogů.  Při vytváření projektů i během 

vzdělávacích akcí oceňuji profesionální a velmi pohotový přístup a výborné zajištění po organizační stránce." 

Mgr. Lenka Dudášková, ZŠ Nový Hrádek 
 

 

"Naše základní škola spolupracuje s MAP Dobrušsko od roku 2016. V rámci této spolupráce dochází k rozvoji vzdělávání pedagogických 

pracovníků, ale i žáků školy.  Vedení školy seznamuje zástupce MAP s potřebami materiálními i vzdělávacími.  V průběhu spolupráce byly 

vytvořeny v rámci MAP skupiny pedagogů z různých škol dle jejich zaměření, kteří na pravidelných schůzkách projednávají a srovnávají 

potřeby škol v daných oblastech. Pedagogové zdejší školy mají možnost účastnit se také různých vzdělávacích seminářů organizovaných 

touto skupinou pro rozvoj jejich vzdělání, ale také pro rozvoj sociální, který je v této oblasti velmi důležitý.  Kromě seminářů se aktivní 

pedagogové, kteří s MAP spolupracují, mají možnost účasti také vícedenních tuzemských či zahraničních akcí.  Pro žáky všech škol v oblasti 

MAP Dobrušsko organizuje různé vědomostní soutěže, aby žáci měli možnost srovnat své znalosti se svými vrstevníky. Spolupráce naší školy 

s MAP Dobrušsko je výborná. Velké poděkování patří jejím zástupců Ing. Olze Prázové spolu s Ing.Markétou Cejnarovou, které tuto práci 

dělají velmi profesionálně a zodpovědně a snaží se o pomoc a spolupráci školám na území Dobrušska." 

Mgr. Kamila Kupková, ZŠ České Meziříčí 
 

 

"MAP je pro mne zdrojem inspirace, motivace, nových kontaktů, informací, komunikace a spolupráce s jinými školami a institucemi, které 

vstupují do oblasti vzdělávání. Aktivity realizované v rámci MAP vychází z potřeb a společného plánování jednotlivých aktérů a vzájemná setkání 

jsou pro mne vždy velkým přínosem a návodem, jak obohatit vzdělávání dětí a žáků o nové prvky. Z hlediska organizace a zajištění jednotlivých 

aktivit, jakož i podpory při realizaci projektů, hodnotím spolupráci s MAS POHODA venkova jako vynikající a velice přínosnou." 

Mgr.  Věra Špalková, ZŠ a MŠ Ohnišov 

  

  



PODZIM  / /  MAP II DOBRUŠSKO  / /  VYDÁNÍ 01 

ZPRÁVY Z 

DOBRUŠSKA 
 

STRÁNKA 7 

Nejzajímavější místa Turecka  
Cestování 

(www.zivotnacestach.cz)  

Turecko – to je nádherná země, ležící na dvou kontinentech, kde zaručeně pocítíte typickou 

orientální atmosféru. Rok co rok láká stále více turistů z různých koutů světa a není divu. Nabízí 

toho spoustu. Pomineme-li dlouhé pobřeží Středozemního moře, kam si jezdí odpočinout hlavně 

rodiny s dětmi a ti méně nároční cestovatelé, zbyde nám k navštívení ještě spousta atraktivních 

lokalit. Tady jsou ty nejzajímavější, které můžete při dovolené v Turecku navštívit.  

Asi nejkrásnějším místem, které můžete navštívit, je Kappadokie. 

Krajina, ve které si budete připadat doslova jako v pohádce. 

Kamenné útvary všech možných tvarů vznikaly po dlouhá staletí 

díky působení přírodních vlivů. Kromě toho tu najdeme i skalní 

města a kostely, které vyhloubili místní obyvatelé a raní křesťané 

hledající úkryt. Pokud chcete svůj zážitek z Kappadokie ještě 

vylepšit, doporučujeme vám připlatit si i let balónem.  

Dalším přírodním pokladem Turecka je Pamukkale, v překladu 

bavlněný hrad, zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Tato sněhově bílá soustava kaskád, jezírek a teras byla v průběhu 

tisíců let vytvořena díky minerálním pramenům, které dodnes 

stékají po skále a zanechávají za sebou usazeniny – travertin. 

Kromě toho se zde nachází pozůstatky lázeňského města 

Hierapolis, vystavěného v dobách antiky právě kvůli místním 

horkým pramenům. 

Za návštěvu zcela jistě stojí i nejlépe zachovalé antické město 

v Turecku – Efes. Jeho pýchou v dobách největší slávy byl 

obrovský Artemidin chrám, jeden z původních sedmi divů světa, 

ze kterého se ale dochoval pouze jeden sloup. Nejobdivovanější 

stavbou je tak krásná Celsova knihovna, zdobená sochami 

a sloupy. Všechna tato místa můžete navštívit jednoduše v rámci 

poznávacích zájezdů.  
 

Tip na závěr: Během cesty nezapomeňte ochutnat místní vyhlášenou kuchyni. Oproti naší je určitě 

zdravější a rozmanitější. Využívá hodně zeleniny, kvalitní olivový olej a spoustu koření. Právě 

to může být skvělým suvenýrem z vašich cest. Prodávají ho téměř všude a navíc ve velkých, třeba 

půlkilových, baleních. Tradičními jídly jsou kebab, kefte, pilav nebo sušené vinné listy plněné 

masem a rýží. 

(autor článku Kejml) 

Přečtěte si… 

Stojednaletý stařík, který 

se vrátil, aby zachránil svět 

AUTOR JONAS JONASSON 

 

 

Kniha plná neuvěřitelného humoru, je 

pokračováním příběhů o staříkovi Alanovi, 

který utekl z domova důchodců a díky 

neuvěřitelným náhodám se stal milionářem. 

Se svým přítelem Juliem si užívá života na 

ostrově Bali. Tentokrát se chystá oslava 101. 

narozenin a to v horkovzdušném balónu. 

Balón s hlavními hrdiny odletí bez pilota 

a to na širé moře. Zachrání je severokorejská 

loď, pašující uran. A začínají se dít věci, 

ze kterých významní politikové radost určitě 

mít nebudou. 

 

(autor článku Eva Maurová) 

 

Turek, nebo espresso? Víte, jak my Češi máme kávu nejradši? 

Jaký je nejtypičtější způsob pití kávy pro nás Čechy? Jak máte rádi kávu u Vás doma? 
 

(tchiboblog.cz) Espresso s mlékem, černá 

káva, capuccino, latte, káva z moka konvičky, 

džezvy, kávovaru, turek nebo ta rozpustná. Sto 

lidí, sto chutí. Když se ale kohokoli zeptáte, jak 

má kávu nejraději, rozlije se mu na tváři 

úsměv. 

Představí si totiž, jak s oblíbeným šálkem kávy 

zapadá do svého křesla a odpočívá. Jen co 

zavoní káva, začíná relax, chvilka pohody 

s někým blízkým nebo chvilka klidu 

na balkóně či zahradě s knížkou. „Když 

přijdete na návštěvu nebo schůzku, vždy vám 

jako první nabídnou kávu a víte proč? Oni tím 

vlastně říkají ’pojď a odpočiň si u mě’,“ 

zasnila se Miluše Cafourková. 

A co teprve, když vám někdo blízký kávu 

naservíruje – třeba o víkendu do postele i se 

snídaní. To je skoro jako z pohádky. 

Schválně, kolik z vás to ráno, ještě se 

zalepenýma očima cestu do koupelny, vezme 

přes kuchyň, kde zapne kávovar, dá vařit vodu 

nebo začne mlít kávu? Honoré de Balzac tvrdil, 

že „káva je motorem myšlenek“ a většina 

z vás by s ním i dnes jistě souhlasila. Bez 

kávy si neumíme představit ráno, je naším 

impulzem, že začíná pracovní den – že 

„jdeme na to“. 

A je pravda, že i po cestě do práce často 

poznáte, kdo už kávu měl. Ty, co se kaboní, 

pravděpodobně čeká až v práci. 

„Když se ráno v metru do práce podívám 

na spolucestující, není až tak těžké poznat, 

kdo už kávu měl a kdo ne. Káva startuje den. 

Pondělí nezačíná půlnocí, ale první kávou. 

Po kávě už se začít pracovat musí,“ má jasný 

názor Barbora Štěrbová. 

 

Český turek stále boduje 
Jedni ho zatracují a snaží se ho vymýtit už 

několik let, druzí na něj stále nedají dopustit. 

Většina z vás už z českého turka „přesedlala“ 

na espresso, capuccino či latte. Ale ten 

turek… Možná už v domácnostech nevládne 

jako dřív, rozhodně však u vás pořád boduje. 

 

„Co je typicky české? Přece ’turek’. Tuto 

specialitu snad nikde jinde ve světě neznají. 

Dodnes se musím smát, když si vzpomenu, jak 

mi svůj zážitek s ’turkish coffee’ líčila rodilá 

istambulčanka. Říkala, že něco tak strašného 

v puse nikdy předtím ani potom neměla,“ 

napsala nám Věra Lamka. 

Ať už si dáte espresso, capuccino, latte, 

připravíte si kávu ve french pressu, moka 

konvičce, nebo tradičně na turka, užijte si svou 

chvilku pohody tak, jak ji máte rádi. 
(autor článku Tereza Cviklová) 

 

 

Zdroj: www.sciencenews.org/article/coffee-reveals-itself-unlikely-elixir 

http://www.zivotnacestach.cz/

