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ZPRÁVY Z DOBRUŠSKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektoři první pomoci pan npor. Vít Klouček, DiS. 

(zleva) a pan nprap. Luboš Pavlíček, DiS. (zprava) 

 

Dne 3. března 2020 ve 13 hodin MAS 

POHODA venkova, z. s. ve spolupráci 

s hasičským záchranným sborem Dobruška 

uspořádala workshop na téma 

„Jak poskytnout první pomoc dětem“. 

Lektory tohoto workshopu byli místní 

členové hasičského sboru.  

 

Workshop byl šitý na míru, tudíž zájem byl 

obrovský a kapacita zcela naplněna. 

Účastnicemi byly pedagožky MŠ a ZŠ 

z území Dobrušska. Lektoři přítomné 

proškolili v podání první pomoci a předali 

všem spoustu užitečných informací, co vše 

se může nastat v MŠ a ZŠ, a jak co 

nejefektivněji dětem první pomoc 

poskytnout. Součástí workshopu byla 

i praktická ukázka resuscitace dospělého 

člověka a dítěte.  

 

Přednáška a beseda na téma „DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ“, v Kině 70 v Dobrušce 

Děti v pasti sociálních sítí 

Dne 18. února 2020 od 17:00 hod. v Kině 70 

v Dobrušce, proběhla přednáška a beseda na téma 

„Děti v pasti sociálních sítí“.  

 

Jistě si všichni dobře uvědomujeme, jaké hrozby 

se mohou skrývat na internetu a sociálních sítích. 

Rady rodičů či pedagogů děti v této oblasti 

většinou neberou vážně a v sociálních sítích 

v drtivé většině případů žádnou potenciální 

hrozbu nevidí. Zakládají si nové a nové profily 

na sociálních sítích, jako jsou například Facebook 

a Instagram, ale i na těch méně známých, jako je 

například Tik tok.  

 

Ovšem dokáží děti v tomto věku odhadnout 

nebezpečnost těchto portálů? Všichni si na to jistě 

dokážeme odpovědět, bohužel ne. Takřka nikdo 

si v této době a věku svůj profil nijak nezabezpečí. 

Všechny citlivé a důvěrné informace mají 

potenciální predátoři, jako na stříbrném podnosu.  

Víte, co o Vás vypoví Vaše fotka? Status? Přátelé? 

Sdílené informace? Komentáře? Like?  

 

Tzv. „predátoři“, kteří se snaží dostat k mladým 

lidem, získat si postupně jejich důvěru, je stále 

více. A bohužel je to v dnešní době velmi snadné. 

Právě z důvodu, že mladí lidé jsou velmi citliví 

a v drtivé většině případů věří spíše absolutně 

cizímu člověku, který se schovává za obrazovkou 

monitoru a klávesnicí než vlastní rodině, 

či zkušeným pedagogům.  

 

Aktuální téma, vysoká poptávka, z těchto důvodů 

uspořádala MAS POHODA venkova, z. s. v rámci 

projektu MAP II Dobrušsko přednášku a besedu 

s plk. PhDr. Ondřejem Moravčíkem, 

preventistou Policie ČR, který spolupracuje 

s mladým youtuberem Vojtěchem Plachetkou 

a studentkou Univerzity Hradec Králové Terezou 

Cimmerovou, která se tímto citlivým a velmi 

důležitým tématem aktivně v rámci studia zabývá.  

 

Společně se snaží problémem kyberšikany, 

nebezpečím sociálních sítí zabývat a své 

zkušenosti a vědomosti předat napříč všemi 

generacemi.  

 

Vzhledem k bohatým zkušenostem pana 

plk. Moravčíka jsou informace podložené 

a aktuální. Policie ČR se tímto tématem zabývá 

dnes a denně, mají spoustu technik, jak být 

na sociálních sítích a jak potenciální predátory 

sledovat, získávat informace a poté situaci 

adekvátně vyřešit.  

 

Beseda se nesla v přátelském duchu a všichni 

zúčastnění si odnesli spoustu informací, které 

budou dále předávat, sdílet v území.  

V tomto vydání najdete: 

 

Uplynulé akce – Děti v pasti sociálních 

sítí, workshop první pomoci… str. 1 

 

Život v on-line světě, 

#nadalkuvpohode… str. 2 

 

Vzkaz učitelům, chystané akce… str. 3 

 

Učitel pro 21. století, moderní 

pedagogika … str. 4 

 

Léto v tuzemsku, kam vyrazit 

na prázdniny? … str. 5 
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#NADALKUVPOHODE 

ŽIVOT V ON-LINE SVĚTĚ 

ON-LINE PORADY 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

KOMIKSOVÁ 

VÝZVA 
VYTVOŘ KOMIKS 

 MAS POHODA venkova, z. s. vyhlásila 

pro žáky základních škol na Dobrušsku 

komiksovou výzvu. Každý týden v dubnu bylo 

na webových stránkách (www.mapd.cz) 

a Facebooku (@mapdobrussko) projektu 

zveřejněno jedno téma, na základě kterého 

mohli žáci zcela volnou formou vymýšlet 

komiksové příběhy dle vlastní fantazie. Během 

svého tvoření nerozvíjeli pouze čtenářskou 

gramotnost či svoji kreativitu, ale zároveň 

získali informace o významných 

a mezinárodních dnech, které připadají právě 

na duben. Víte například, kdy je Mezinárodní 

den letectví a kosmonautiky? Který den je 

ve znamení památek a sídel? Účastníci 

komiksové výzvy již odpovědi na tyto otázky 

znají.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V OBDOBÍ UZAVŘENÍ ŠKOL 

Ze dne na den museli pedagogové zareagovat 

a vyměnit své hodiny ve třídách za on-line 

prostředí. Začalo tím období učení na dálku, 

na které nebyl český vzdělávací systém zcela 

připraven. Mnoho informací, rad a tipů se 

na pedagogy hrnulo ze všech stran. 

 

Realizační tým projektu zpracoval 

pro pedagogy přehled on-line komunikačních 

nástrojů a webových stránek se vzdělávacím 

obsahem, který sloužil jako pomůcka 

pro prvotní orientaci ve všech možnostech, 

jak učit z domova. Ve spolupráci s KÚ KHK 

mapoval vybavení základních škol s cílem 

pomoci vybavit školy, resp. žáky, potřebnou 

technikou pro výuku na dálku.  

 

MAS POHODA venkova, z. s. umožňuje 

a zprostředkovává svět on-line komunikace 

a porad ředitelům místních škol, propojení 

s odborem školství, krajským úřadem, 

předávání poznatků, sdílení praxe a zkušeností. 

Probíhaly on-line porady s krajem a v území 

ORP – diskutovaly se zápisy, výuka na dálku, 

komunikační a on-line nástroje a mnoho 

dalšího.  

 

Pojďme využít situaci jako příležitost, školy 

udělaly obrovský a tolik potřebný posun – 

megaskok v digitálním světě je konečně tu! 

 

Zároveň v měsíci březnu byla vyhlášena výzva 

na Šablony III. MAS POHODA venkova, z. s. 

se rozhodla ulehčit ředitelům v území 

a zorganizovala svůj první webinář právě 

na toto téma. Ředitelům byly zodpovězeny 

jejich otázky ohledně výzvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On-line klub ředitelů ZŠ probíhající v on-line 

platformě zoom.us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování za účast v jarní komiksové výzvě v období 

uzavření škol 

#STAYHOMECHALLENGE 
 

 
Už čtvrtým rokem pomáhá MAS POHODA venkova, z. s. k rozvoji 

vzdělávání na území Dobrušska. Není tedy výjimkou, že i v této nelehké 

situaci, která zasáhla celý svět, byl tým projektu, který realizuje MAS 

POHODA venkova, oporou školám v území. 

 

Stejně jako ostatní i my z MASky jsme se všechny přesunuly do on-line 

prostředí a začala digitální komunikace #nadalkuvpohode. Start byl 

nelehký. Ze dne na den jsme se musely přizpůsobit situaci a stejně jako 

ostatní, jsme se začaly spoléhat na on-line platformy, které nám 

umožňovaly být nadále v kontaktu, jak v rámci MAS, tak s pedagogy 

a řediteli z území.  

 

 

#01 

Příroda se probouzí 

1. dubna Mezinárodní den 

 ptactva 
#02 

Letadla & letectví 

12. dubna Mezinárodní den 

Letectví a kosmonautiky 

#03 

Staré stavby a jejich příběhy 

18. dubna Mezinárodní den  

památek a sídel 
#04 

Země slaví 

22. dubna Den Země 
#05 

Magie, kouzla & čarodějnice 

30. dubna Magická noc 

http://www.mapd.cz/
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 PODĚKOVÁNÍ 

Vzkaz učitelům 

VÝUKA NA DÁLKU 

Dne 13. března 2020 se všem učitelům ze dne 

na den od základu změnila výuka. Najednou 

byli učitelé nuceni opustit jistotu školních 

lavic, klasického vyučování, křídy i tabule. 

Z ničeho nic, nepřipravení, byli hozeni do vody 

a začala výuka na dálku neboli distanční forma 

výuky. A učitelé museli v začátku spíše 

improvizovat.  

 

Pro nikoho tento start nebyl vůbec jednoduchý. 

Ředitelé škol se svým pedagogickým sborem 

a s pomocí KÚ KHK a MAS POHODA 

venkova, z. s. začali mapovat situaci všech 

svých žáků. Není jednoduché spustit tuto 

formu výuky, jelikož každý žák má odlišné 

podmínky pro přechod na on-line výuku. 

Někteří žáci by bez aktivního přístupu svých 

učitelů z výuky na dlouhou dobu vypadli úplně, 

tudíž učitelé v mnoha případech donášeli úkoly 

osobně žákům až domů.  

 

Nebylo ani jednoduché vyvolat v žácích zájem, 

nadchnout je novou formou vzdělávání. 

Ani pro samotné učitele to nebylo snadné. 

Museli vyměnit třídní kolektiv a zvídavé 

dotazy svých žáků za obrazovku svého 

monitoru. Taková změna a tolik příprav nebylo 

absolutně jednoduché skloubit i se svým 

osobním životem. A proto my, realizační tým 

projektu, posíláme velké a upřímné DÍKY 

všem učitelům za to, jak si s nastalou situací 

poradili a výuku na dálku postupnými kroky 

zdokonalovali. MAP a kraj ve vzájemné 

spolupráci danou situaci podporovaly, aby byla 

do budoucna udržitelná a stabilní.  

 

CO JE V PLÁNU 

Plán aktivit na podzim 2020 / jaro 2021 

 
 

Kulaté stoly ve spolupráce s OSPOD 

Dobruška 

 

• za účasti zástupců sociálních služeb 

dle daných témat  

 

 

      Termíny: 

• 7. října 2020 od 14:00 hodin  

• 21. října 2020 od 14:00 hodin  

• 4. listopadu 2020  od 14:00 hodin  

 

Pracovní skupiny projektu MAP II Dobrušsko 

 

• PS Mateřské školy 17. 09. 2020 

• PS Financování 21. 09. 2020 

• PS Matematická gramotnost 05. 10. 2020 

• PS Čtenářská gramotnost 15. 10. 2020 

• PS Rovné příležitosti 26. 10. 2020 

  

Extra porce 

knihovny 
První pomoc 

„Učitelé 

učitelům“ 

Dvouleté 

děti v MŠ 

Setkání 

zřizovatelů 
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Na zamyšlení… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČITEL 21. STOLETÍ 

 
Co dělá učitele dobrým učitelem? Dokáže své žáky dostatečně zaujmout a rozvíjet jejich potenciál? Dokáže vést své žáky k porozumění světu 

kolem i jim samotným? Princip patnácti základních kompetencí představuje portál www.ucitel21.upol.cz. 

MODERNÍ PEDAGOGIKA  

 

„Pedagogika je vědní disciplína vytvářející (1) teorii o základních jevech, procesech a subjektech edukační reality, (2) metodologii  

jejich zkoumání a objasňování. Je nadstavbou nad speciálními pedagogickými disciplínami, pro které by měla definovat jasné pojmy, 

jednoznačné termíny, vyhodnocovat a doporučovat metody exaktního zkoumání předmětu pedagogické vědy.“ 

 

Tohle má být pojetí pedagogiky v 21. století? Učitel pro 21. století, má ale jinou představu.   

 

V rychle se měnícím světě není pedagogika pouhá teorie učení se zpaměti, biflování pouček a definicí, udržování kázně,  

používání zastaralých metod a forem výuky. 

 

Moderní pedagogika (jako obecná teorie a praxe vzdělávání) pro nás představuje metody a formy výuky, které vycházejí z potřeb a zvláštností 

současných dětí a mládeže. Moderní pedagogika je vzdělávání úzce propojené s praxí, vzdělávání v souvislosti s posledními zahraničními 

trendy. Moderní pedagogika znamená získávání dovedností rychle se přizpůsobovat měnícím se požadavkům školy i společnosti. 

 

Moderní pedagogikou získáte potřebné znalosti a dovednosti pro výkon povolání učitele v 21. století. Je důležité učit se nejen,  

jak vzdělávat, ale naučit se také, proč. 

 

Je důležité získávat obecné dovednosti, jako jsou: 
 

• schopnost efektivně komunikovat, 

• schopnost pojmenovat problém, 

• schopnost prezentovat názor, 

• schopnost řídit kolektiv lidí, 

• schopnost „vidět lidem do hlavy“ díky studiu psychologie. 

 Autor článku: www.ucitel21.upol.cz 
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KAM NA PRÁZDNINY? 

Léto v tuzemsku, kam vyrazit s rodinou? 

STEZKY KORUNAMI 

STROMŮ 

Kromě krásné procházky přírodou se vždy 

něco dozvíte, užijete legraci na adrenalinových 

překážkách a vychutnáte si výhled do krajiny. 

 

Stezka korunami stromů v Krkonoších 

Čeká Vás tu několik poutavě zpracovaných 

naučných zastávek, díky nimž poznáte horský 

les od kořenů až po koruny. Zajímavým 

prvkem jsou kukátka nasměrovaná vždy 

na strom, o kterém se píše, což ocení 

především děti. Stezka je dlouhá přibližně 

1500 m a bezbariérová, takže ji bez problému 

projedete i s kočárkem. Zajímavou 

alternativou zpáteční cesty je jízda tobogánem.  

Stezka korunami stromů na Dolní Moravě 

 

Tahle 55m vysoká vyhlídková konstrukce 

ze dřeva a oceli se nachází v nadmořské výšce 

1 116 m na Dolní Moravě. Po cestě je dvanáct 

informačních tabulí, kde se dozvíte zajímavosti 

o stezce, okolí a pohoří Králického Sněžníku. 

Toto jsou spíše informace pro rodiče a větší děti. 

Pro děti menší zde naleznete 100 m dlouhý 

tobogán, síťovaný rukáv a kapku. Rukáv je 

atrakce tvořená hustou sítí určenou k prolezení 

z jednoho patra lávky do druhého. Kapka 

se oproti tomu nachází na samém vrcholu stezky 

– jedná se o velikou síť ve výšce 50 m skrze níž 

vidíte dolů.  A kdyby děti nechtěly šlapat nahoru 

po svých, stezka je vybavena lanovkou.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Autor článku i fotografie: www.slevomat.cz_ pobyty s dětmi 

3D BLUDIŠTĚ (LANOVÝ PARK) OSEK 
 

Pokud chcete zažít krásný rodinný výlet, zajeďte se podívat do Oseku  

na Teplicku. Nemusíte mít žádné obavy, zda vaše děti bludiště zvládnou. 

Překážky v lanovém parku v korunách stromů zvládají bez problémů. 

Jen při přechodu mezi patry je třeba větší opatrnosti. Tyto atrakce nejsou 

jediné, které tu můžete navštívit. V budce u lanového parku si můžete 

rovněž zapůjčit golfové hole a zahrát si speciální minigolf. Obě tyto 

atrakce jsou zasazeny do přírody, hned vedle krásného rybníku 

a dětského hřiště.  

Bludiště naleznete dvacet minut jízdy autem z Teplic. Výhodou je, 

že parkování je vzdálené pouhých 50 m od místa a je zcela zdarma. 

Vstupné do bludiště činí pouhých padesát korun za osobu. Minigolf 

si taktéž zahrajete za menší příplatek. Děti z adrenalinového výletu, 

budou mít jistě plno nevšedních zážitků a prožijete krásný rodinný den.  

PUTOVÁNÍ S MLUVÍCÍM KOCOUREM MIKEŠEM 

Jižně od Říčan leží kraj, který se stal 

celoživotní inspirací malíře a spisovatele 

Josefa Lady. V okolí Ladovy rodné vísky 

Hrusice ožívají kocour Mikeš a jeho přátelé 

kozel Bobeš a čuník Pašík, chytrá kmotra liška 

i bubáci a hastrmani. 

V pohádkovém regionu Ladův kraj jsou 

pro malé i velké návštěvníky připraveny 

naučné stezky a cyklotrasy. S dětmi se můžete 

vydat na pohádkovou naučnou stezku „Cesta 

kocourka Mikeše“, anebo si do Hrusic přijeďte 

prohlédnout památník Josefa Lady a všechna 

místa známá z knížky o černém kocourkovi, 

který uměl mluvit.  

Vzpomínáte si na pohádku o tom, jak Mikeš 

s Pašíkem jeli na trakaři na pouť 

do Mnichovic? Nebo na tu, jak šel černý 

kocourek do světa? Vydejte se po stopách 

a navštivte místa, kde prožil všechna svá 

dobrodružství. Během svého putování 

potkáte dvanáct zastavení s tabulemi, 

na kterých kromě úryvků z knížky Mikeš, 

naleznete i překrásné Ladovy obrázky. 

Stejně jako Mikeš vyrazíte z jeho rodné vsi 

Hrusice a pokud budete chtít dojít, 

až ke dvanácté tabuli, cíl vaší cesty bude 

v Říčanech. Jestli vás už budou bolet nožky, 

trasu si můžete zkrátit a podle místa, 

kde skončíte, nasednout buď na autobus 

nebo vláček, který vás přiblíží zpět 

k domovu. 

 

 
Autor článku i fotografie: kudyznudy.cz/vylety-pro-deti 

 

 

 

Autor článku i fotografie: www.slevomat.cz 


