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Věděli jste, … 

✓ že s komiksy mohou pracovat už děti 

v mateřské škole? 

✓ že komiksy jsou všude kolem nás? 

✓ že informace z komiksů si děti snadněji 

zapamatují? 

Všechny tyto informace a ještě mnohem více se 

dozvěděli účastníci workshopu pro učitele 

základních a mateřských škol, který se konal dne 

14. ledna 2020 v Městské knihovně Nové Město 

nad Metují. 

Lektorkou byla Mgr. Klára Smolíková, která je 

známou scénáristkou a spisovatelkou dětských 

knih. Na svých i dalších knihách ukázala, jak 

zaujmout nejen malé čtenáře. 

Její velkou vášní 

jsou právě komiksy, 

což dokazuje i její 

práce na výstavě 

KOMenský 

v KOMiksu, která je 

k vidění od 31. ledna 

2020 v Národním 

pedagogickém 

muzeu a knihovně 

J. A. Komenského.  

V rámci připomenutí 

350. výročí od úmrtí 

J. A. Komenského 

vytvořila Mgr. Klára Smolíková za odborné 

spolupráce komiksové zpracování jeho života 

a díla.  

 

 
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 

Strategické řízení a plánování ve školách 

Jedním z prioritních cílů realizačního týmu 

projektu MAP II Dobrušsko je podpořit 

strategické řízení a plánování ve školách. 

Do území se podařilo získat odborníky, kteří 

pomáhají školám tvořit strategii, která může být 

velmi účinným nástrojem pro rozvoj celé 

organizace. Ing. et Ing. Soňa Španielová, 

Ph.D., MBA spolu s kolegyní Ing. Marcelou 

Makarovou pracují s kolektivy zaměstnanců 

a pomáhají tak s formulováním priorit 

a strategických cílů škol tak, aby se na strategii 

mohli podílet všichni zaměstnanci, což je 

jedním ze základních principů tvorby kvalitní 

strategie. 

Budování znalostních kapacit v oblasti tvorby 

strategie školy s využitím metodiky Kvalitní 

školy proběhlo na setkání Klubu ředitelů MŠ 

dne 7. listopadu 2020 v Malém sále 

Společenského centra KINO 70 Dobruška.  

 

Ředitelé základních škol se naopak účastnili 

dvoudenního workshopu se zaměřením na téma 

„Rozvoj týmu a komunikace uvnitř školy“, 

který se konal ve Špindlerově Mlýně. Tato 

vzdělávací akce byla realizována ve spolupráci 

MAS POHODA venkova, z. s., MAS 

Královédvorsko z. s. a MAS Broumovsko+, 

z. s., proto měli ředitelé možnost se seznámit 

s kolegy z jiného území a diskutovat s nimi 

aktuální otázky vzdělávání. 

Ve čtvrtek 14. listopadu 2020 proběhl workshop 

s názvem „Rozvoj týmové spolupráce ve škole“ 

s lektorkou Ing. et Ing. Soňou Španielovou, 

Ph.D., MBA, na kterou navázal Mgr. Jan 

Grulich, který ji doplnil se zkušenostmi z praxe 

v oblasti motivace zaměstnanců. 

Druhý den, v pátek 15. listopadu 2020, se 

lektorka Mgr. Jana Stejskalová zaměřila 

s přítomnými na otázku „Jak společně s týmem 

plánovat a realizovat změny?“. 
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Hejtmanův pohár 

SOUTĚŽ PRO ŠKOLY 

Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí 

jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí 

dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy 

a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima, 

sekunda, tercie, kvarta) z každého kraje České 

republiky. Soutěž probíhá ve 14 krajích, o 14 

nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. 

Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý 

životní styl a pozitivní vztah k pohybovým 

aktivitám. 

 

Soutěží se na opičí dráze plné kreativních překážek, 

které prověří všestranné sportovní nadání 

zapojených žáků. Dráha má unifikovanou podobu 

a je možné ji postavit v každé tělocvičně či 

multifunkčním hřišti. Soutěž využívá moderní 

aplikaci, díky které si každá škola může zvolit 

termín pro zapojení se do soutěže individuálně 

a dle vlastních možností. Ideální pro zapojení je 

hodina tělesné výchovy nebo různé sportovní 

kroužky, když Hejtmanův pohár nabízí poutavou 

a atraktivní náplň. 

 

Podrobnější informace k soutěži naleznete zde 

www.hejtmanuvpohar.cz.  

 

Základní škola a Montessori mateřská škola 

Podbřezí obhájila 1. místo v soutěži 

ze školního roku 2017/2018.  

 
V úterý 26.11. navštívil Obec Podbřezí a školu 

hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, 

Ph.D. Ve škole si prohlédl nové prostory a žákům při 

této příležitosti předal ocenění a peněžní dar 

za vítězství v soutěži "Hejtmanův pohár". 

 

 

 

Realizační tým projektu MAP II 

Dobrušsko gratuluje vítězům! 
 

(zdroj: www.hejtmanuvpohar.cz) 

Co proběhlo 

Návštěva MŠ „na Plhově“ 
 

říjen 2019 

 

Dne 17. října 2019 navštívili ředitelé, pedagogové a školní 

asistenti z mateřských škol z území Mateřskou školu, Náchod, 

Havlíčkova 1848 v rámci exkurze, realizované z projektu 

MAP II Dobrušsko. Návštěva školy byla výstupem z pracovní 

skupiny pro mateřské školy. 

Mgr. Michaela Trejtnarová, paní ředitelka školy, si pro účastníky připravila bohatý program, 

který vycházel z přání členů pracovní skupiny MŠ.  Exkurze byla zaměřená na enviromentální 

výchovu, používání digitálních technologií v mateřské škole, prohlídku zahrady a školy.   

 

Účastníci odjížděli s hlavou plnou inspirace a nápadů, s motivací a energií, které jim paní 

ředitelka Trejtnarová předala. Děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání škol s odborníky na téma 

ohrožené děti, žáci a jejich rodiny 
 

MAS POHODA venkova, z.s. ve spolupráci OSPOD MěÚ Dobruška připravila na podzim 2019 

tři setkání formou kulatých stolů.  

Diskuze nad problematikou šikany, záškoláctví, domácího násilí, vlivu rodičovských konfliktů 

na děti, syndromu CAN, výchovných problémů a ústavní výchovy je v dnešní době velmi 

důležitá a školy tuto skutečnost nepodceňují, což dokázaly účastí na jednotlivých setkáních. 

 

23. září 2019 

setkání na téma: šikana, výchovné 

problémy, záškoláctví 

 

25. září 2019 

setkání na téma: domácí násilí, 

rodičovské konflikty, syndrom CAN 

 

11. listopadu 2019 

setkání na téma: sanace, výchovné 

problémy, ústavní výchova, 

syndrom CAN 

 

Výstupem této spolupráce a trilogie 

setkání bude brožura pro školy 

s tematicky vytvořeným postupem, 

jaké instituce/odborníky kontaktovat 

v případě zjištění ohrožení dítěte/žáka. 

Brožura bude rozeslána v elektronické 

podobě všem školám v území. 

 

Zdroj: 

www.obecpodbrezi.rajce.idnes.cz/Navsteva_Hejtmana_v_Podbrezi 
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Co je v plánu? 
 

CYKLUS SDÍLENÍ  

„Učitelé učitelům“  

V listopadu proběhl první workshop z cyklu „Učitelé 

učitelům“, který byl zaměřen na „Abaku ve výuce“. 

Workshop vedli 2 zkušení pedagogové, kteří využívají 

hru Abaku během výuky v různých formách na 1. i 2. 

stupni základní školy. Se svými kolegy sdíleli 

zkušenosti, rady i tipy, jak touto hrou oživit hodiny 

matematiky.  

 

„Hra ABAKU je zaměřená na procvičování počítání, 

logického uvažování, kombinačních schopností 

a paměti.“ 

 Není vždy nutné zvát odborníky, kteří by 

přednášeli a seznamovali pedagogy 

s novinkami v oblasti vzdělávání. V území 

máme mnoho zkušených pedagogů, kteří se 

zajímají o nové metody, pomůcky a aktuální 

témata ve vzdělávání a jsou ochotni sdílet své 

znalosti. Sdílení učitelů se známými učiteli je 

mnohdy mnohem efektivnější. 

 

Využijme toho! 
 

Dalším tématem pro sdílení v rámci cyklu 

„Učitelé učitelům“ bude zaměřené na téma: 

Dvouleté děti v mateřské škole a specifika 

práce s nimi (01.04.2020) & 

Osvěžení do hodin matematiky (22.04.2020) 

BESEDA PRO RODIČE 

Děti v pasti sociálních sítí   
 

 
V listopadu MAS POHODA venkova, z.s. v rámci projektu MAP II Dobrušsko 

ve spolupráci se ZŠ Nový Hrádek realizovala přednášku a besedu 

s kpt. PhDr. Ondřejem Moravčíkem na téma Děti v pasti sociálních sítí v kině 

v Novém Hrádku. Kpt. PhDr. Moravčík si přizval mladého youtubera Vojtu 

Plachetku a 2 studentky z Univerzity Hradec Králové. Téma kyberšikany 

a virtuálního nebezpečí je tak aktuální a reálné, že si získalo si pozornost rodičů 

i širší veřejnosti. 

 

Pro velký zájem se bude konat stejná beseda na téma Děti v pasti sociálních sítí 

s kpt. PhDr. Ondřejem Moravčíkem dne 18. února 2020 od 17:00 hod.  

ve Společenském centru KINO 70 Dobruška.  

 

Městský parlament  
Život v demokracii 

 

Budování demokratického postoje žáků, zájem žáků o dění nejen ve škole ale i ve městě 

Dobruška podporujeme v rámci projektu MAP II Dobrušsko.  

 

Město Dobruška bude mít „Městský žákovský parlament“, který bude založen 

pod záštitou poslance České republiky Petra Sadovského.  

V únoru 2020 proběhne první informační schůzka zástupců dobrušských základních 

a středních škol, které budou mít zájem zapojit žáky do „Městského žákovského 

parlamentu“.  

 

O dalším průběhu parlamentu Vás budeme dále 

informovat.  

 

 

 

Zdroj: www.psychologytoday.com/hk/blog/in-excess/201805/addicted-

social-media 
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Hejného metoda – kolegiální podpora 
Společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů 

Má Vaše škola zájem dostávat metodickou podporu jak v Hejného metodě, tak i v metodice sdílení 

a kolegiální podpory?  

Pokud ano, projekt H-mat institutu je tu právě pro Vás.  

Cílem projektu „Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“ 

je osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na základních 

a mateřských školách.  

 

Podrobné informace naleznete na adrese www.h-mat.cz. 

(zdroj: www.h-mat.cz) 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ  

Facebook MAP II Dobrušsko 

Jsme i na Facebooku… informace o projektu naleznete nejen na webových stránkách projektu, ale 

také na sociální síti – Facebook s názvem stránky MAP Dobrušsko (@mapdobrussko), kde sdílíme 

články o vzdělávání, pozvánky na vzdělávací akce, informace z projektu a další aktuální informace. 

 

Přečtěte si… 

Holky to někdy nemaj lehký 

AUTOŘI: A. VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, 

K. MANDAUSOVÁ A R. HONZÁK 

 

Příběhy ze života obyčejně neobyčejných žen, 

které jsou jako my. Psychoterapeutka 

MUDr. A. Večeřová a psychiatr R. Honzák nám 

pomáhají najít odpovědi na otázky, na které často 

těžko nacházíme odpovědi. Svěží kniha nejen 

k poučení, ale i k pobavení. Nakladatelství Mladá 

Fronta 

 

iPohádka 

AUTOR: K. KOVÁŘ „KOVY“ 

 

Nejedná se o tradiční pohádku. Autor Kovy, 

známý youtuber, představí dětem království 

připojené na internet, zemi plnou plastů, slabochů 

a hrdinů. Kdo zachrání princeznu Amálii před 

zlem? Nakladatelství BizzBooks 

 

 

Retro ČS 

AUTOR: M. PETROV 

 

Kniha vrací čtenáře do let socialistického 

konzumu – knižní výlet do minulosti, probudíte 

vzpomínky… svět, který byl lecjaký, jen ne 

černobílý. Nakladatelství Jota 

(autor článku Eva Maurová) 
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Zajímavosti v Norsku – zajímavá 

místa a památky k vidění 
Cestování, Norsko 

(www.travelmag.cz)  

Mnoho lidí se ze svých cest rozhodne Norsko vyloučit, protože se jim zdá 

hodně nákladné a občas i turisticky náročné z důvodu chladného počasí. 

Je pravda, že Norsko není levná destinace. Je to však země tak krásná 

a jedinečná, že by bylo opravdu škoda jej definitivně vyškrtnout 

ze seznamu plánovaných destinací, či čekat, až na něj „dostatečně 

našetříte“. 
 

 

Zajímavosti o Norsku 

▪ Do Norska lidé jezdí zejména za divokou přírodou a nedotčenou 

krajinou. Místní lidé jsou opravdu přátelští a nemají obavy 

z cizinců, kterým moc rádi ve všem poradí. Výhodou je, že 

většinou mluví plynně anglicky.  

▪ Tradičními pokrmy jsou jídla z brambor a pořádného kusu masa 

– často jehněčího nebo hovězího. Samozřejmostí jsou 

samozřejmě čerstvé ryby, zejména losos. 

▪ Norové jsou bohatý národ, takže se zde krade mnohem méně 

často než u nás. Např. v supermarketech vůbec neexistují 

detektory u východů. Zdanění je zde hodně vysoké, proto jsou 

daňové úniky vnímány jako okrádání nejen státu, ale i ostatních 

lidí. 

▪ Pronájem auta je v této zemi docela drahé oproti jízdence 

na vlak. Jízda vlakem však patří mezi nejlepší zážitky (vlaky 

jsou moderní a velice pohodlné). 

▪ Ať už do Norska jedete v kteroukoli roční dobu, zabalte si 

opravdu teplé oblečení. Mějte také dostatečnou finanční rezervu 

– říká se, že v Norsku není levné vůbec nic. 
 

Zajímavá místa a památky v Norsku 

Krásné norské fjordy 

Jako první zastávku musíme hned 

naplánovat u tajuplných fjordů. 

Nemusíte se bát, že byste na ně 

v Norsku nenarazili, nebo je museli 

dlouze hledat. Mnohé z nich jsou 

přímo součástí velkých měst. 
 

Fjordy jsou nádherné hlubinné 

propasti, úzké zálivy obklopené 

monumentálními útesy. I přesto, že jsou norské fjordy světoznámé, 

ve většině případů předčí cestovatelovo očekávání. Mezi ty 

nejnavštěvovanější a nejkrásnější určitě patří fjordy Geirangerfjord 

a Nærøyfjord.  
 

Zažijte Bergen – „Bránu do území fjordů“ 

Město Bergen je skvělým místem nejen k odpočinku ale také k poznání 

tradic místních obyvatel. Kromě toho je město obklopeno nádhernou 

přírodou – zejména horou Fløyen, která nabízí opravdu jedinečné výhledy 

na široké okolí. Následně odtud můžete naplánovat cestu za fjordy. 
 

Při prohlídce města určitě navštivte tradiční staré domy v přístavu (celá 

čtvrť je velice barevná a celá ze dřeva) v centrální oblasti, které se říká 

Bryggen. Celý komplex tzv. hanzovních domů je památkou na seznamu 

UNESCO. V přístavu najdete také Rybářské muzeum (Norges 

 Fiskerimuseum). Další zajímavou památkou je pevnost Bergenhus, která 

pochází ze 13. století. 

Poslední tip ve městě Bergen patří jídlu – nebo spíše místu, kde nakoupíte 

jen to nejčerstvější. Rybí trh (Bergen Fish Market) je otevřený denně 

a můžete zde pořídit jedinečné fotografie a samozřejmě čerstvé ryby 

a další pochoutky. V okolí se nachází také několik zajímavých muzeí 

a galerií. 
 

Hlavní město Oslo 

Oslo – město, jehož historie sahá až 

do období národu drsných Vikingů, 

je dnes moderní metropolí 

s nezapomenutelnou poklidnou 

atmosférou. Město samo o sobě 

nenabízí velké množství památek, 

zamilujete si jej však pro jeho klid 

a čistotu, která zde panuje. Nízká 

míra kriminality, příjemné centrum 

i přístavní část, muzea bohatá na tradice i velké parky plné zeleně – to vše 

patří k zajímavostem této metropole. 
 

Navštivte ohromující národní parky 

Norsko je zemí hostící jedny z nejráznějších přírodních památek a krás 

na světě. Ty spadají pod ochranu národních parků, do kterých je vstup 

veřejnosti částečně omezen, ale vždy povolen v rámci určených tras. 
 

Zdejší příroda nabízí opravdové skvosty – jezera, husté lesy, dravé řeky, 

vodopády, ledovce a samozřejmě možnost pozorovat divokou zvěř, jako 

jsou sobi, losi, medvědi nebo vlci. V některých národních parcích můžete 

prožít skvělou aktivní dovolenou na kánoi či raftu. Doporučit můžeme 

např. národní park Jostedalsbreen, ve kterém najdete největší ledovec 

v kontinentální Evropě. 
 

Navštivte nejznámější památku Norska – Preikestolen neboli 

„Kazatelna“ (Preacher’s Pulpit) 

Preikestolen (Preacher’s Pulpit), v překladu „kazatelna“, patří mezi 

nejoblíbenější přírodní norské památky a jeden z „Přírodních divů 

Norska“. Neobvykle plochá a široká „deska“ na vrcholu útesu vás donutí 

kochat se po dlouhé minuty. Jedná se o skalní útvar – plošinu, který končí 

vysoko nad mořem (600 m). Dojít k ní musíte pěšky a někdy skoro až 

po čtyřech. Námaha se ale vyplatí a místo vám nabídne jedinečnou 

podívanou na okolní scenérie. 
 

Tromsø 

Nyní se vydáme na sever, do města 

Tromsø, ve kterém se můžete 

v zimních měsících těšit na polární 

záři. Samotné město je velice 

tradiční a nabízí opravdový kulturní 

zážitek v podobě mnoha 

historických památek a dřevěných 

budov. Nachází se zde také 

nejseverněji položená univerzita 

a botanická zahrada v celém Norsku. 
 

Norsko je tajuplnou zemí, která vás oslní zejména přístupem místních 

obyvatel, pohodou a klidnou atmosférou. Největší zážitek si odnesete 

určitě z návštěvy fjordů, které lze spojit i s poznáváním velkých norských 

měst a tradičních rybářských vesnic.  
 (článek od Travelmag.cz) 

Skandinávský nápoj Glögg   
Recept 

(www.designville.cz) 

O spojení šálku horkého čaje a chladných zimních večerů se jistě nedá pochybovat. Máte-li ale chuť na něco trochu 

silnějšího, inspirujte se Seveřany a připravte si s námi jejich tradiční nápoj Glögg. 

Do hrnce nalijte víno, whiskey a rum. Ohřejte na vysokou teplotu, ale nevařte. Poté 

přidejte koření a stále udržujte směs velmi horkou. Pomocí dlouhé sirky opatrně 

obsah hrnce zapalte a přidejte cukr. Takto nechejte Glögg asi minutu a nakonec ho 

přikryjte pokličkou a nechejte asi deset minut odstát. Do stále horké směsi vložte 

rozinky a mandle a nechejte vychladnout na pokojovou teplotu. Připravený Glögg 

zceďte, nalijte do lahví a uchovávejte na chladném tmavém místě. 

Pro servírování Glögg ohřejeme v hrnci na středním plameni (kolem 80 °C) 

a podáváme v hrníčku na kávu nebo ve sklenici. 
 

 

   

 

 

 

(autor článku Barbora Říhová)                      

A jak ho můžete připravit? 

750 ml portského vína, 750 ml americké 

whiskey (bourbon), 750 ml bílého 

rumu, 3 lžičky nadrceného kardamomu, 

2 lžičky čerstvého zázvoru, 1 celá 

skořice, 4 hřebíčky, 60 g pomerančové 

kůry, 200 g rozinek, 150 g nasekaných 

oloupaných mandlí, 150 g cukr krystal 

Zdroj:https://www.encirclephotos.com/image/l

andmarks-along-pipervika-harbor-in-oslo-

norway/ 

Zdroj: https://www.redok.cz/norsko-

legendarni-norske-fjordy-a-vyhlidky-n503-20/ 

Zdroj:https://www.gavelintl.com/experience-

the-beauty-of-tromso-norway/ 

Zdroj:https://www.designvill

e.cz/blog/skandinavske-

vanoce-tradicni-napoj-glogg 


