Zveme na vzdělávací programy
z oblasti UMĚNÍ A KULTURA
na 1. pololetí ŠR 2018/2019

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace
Hybešova 15, 602 00 Brno
www.sssbrno.cz

Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk
Obsah:
Cílem tohoto semináře je tvůrčí přístup v taneční výchově, který otevírá tvořivost a muzikálnost dětí,
schopnost vzájemně spolupracovat a do hloubky porozumět pohybovým principům. Navazuje na
tradici českého výrazového tance v pedagogice dětí. Budeme se zabývat pohybovou průpravou
v prostoru a na místě, hudební výchovou, improvizací a naučíme se drobné taneční hry a formy.
S sebou: vhodné přezutí a oblečení, jídlo a pití, zápisník.
Určeno komu:
učitelům ZUŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelům družin a vých. zařízení, DDM a CVČ
Číslo akce:
AK01864
Číslo akreditace:
MSMT-28985/2017-1-1188
Termín konání:
sobota 6. 10. 2018 od 9.00 h do 16.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, tělocvična
Lektor:
Lenka Švandová
Kurzovné:
1100 Kč
S sebou:
vhodné přezutí a oblečení, jídlo a pití, zápisník
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 26. září 2018

Za výtvarnou kulturou Brna (exkurze do terénu)
Obsah:
Přijďte si oprášit staré, zapomenuté vědomosti a dozvědět se, co jste ještě nevěděli! Tématem
vzdělávacího programu je uměleckohistorická exkurze po výtvarných památkách města Brna. Exkurzi
bude předcházet stručná přednáška zaměřená na zajímavosti výtvarné kultury Brna.
Poté se vypravíme do terénu za hlavními památkami v centru města. Pod vedením význačného
brněnského historika umění budeme společně odhalovat umělecký potenciál různorodých památek.
Trasa povede přes Petrov, Špilberk, Starou a Novou radnici, velká náměstí, navštívíme kostely
a kláštery aj.
Po krátké přestávce na oběd si představíme Brno jako moderní metropoli 19. až 21. století a její
architekturu od konce 19. století: tovární areály, synagógu na Skořepce, katolický kostel na Křenové.
V průběhu exkurze se zaměříme i na architekturu a umělecká díla ve veřejném prostoru: Pekařská –
Staré Brno – nástupní prostor výstaviště.
LZE HRADIT Z PROSTŘEDKŮ ESF „ ŠABLONY II “ : čerpat mohou učitelé ZUŠ, ŠD, ŠK, SVČ (8 hod)!
S sebou: doporučujeme vzít si blok na poznámky a psací potřeby.
Určeno komu:
učitelům ZŠ, ZUŠ, SŠ a ŠD, DDM, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK01774
Číslo akreditace:
v akreditačním řízení (schváleno v září)
Termín konání:
pondělí 8. 10. 2018 od 8.30 h do 16.00 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15 (setkání a úvod), centrum města Brna (exkurze)
Lektor:
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Kurzovné:
1100 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 1. října 2018

Jaro, léto, podzim, zima – lidové svátky a tradice ve výtvarné výchově
Obsah:
V průběhu kurzu získají účastníci ucelený soubor čtyřiceti námětů na rozmanité výtvarné aktivity
s dětmi dle čtyř ročních období. Soubor různorodých námětů je možné realizovat s dětmi
předškolního a mladšího školního věku, stejně jako na 2. stupni základních škol.
Aktivity jednotlivých období se vážou k lidovým svátkům a národním tradicím typickým pro danou
roční dobu. Budeme pracovat s různými výtvarnými technikami a pracovními postupy. Využijeme
techniky dekalku, frotáže, koláže, využijeme přírodniny, textil, papír a předměty denní potřeby
(kartáček na zuby, žínku, drátěnku …).
Jednotlivé nápady mají několik variant realizace, účastníci kurzu si odvezou manuál nápadů do svých
škol.
Každý námět má svou literární předlohu – báseň, příběh, povídku a dá se později využít jako základ
k projektovému učení nebo k vytvoření týdenního projektu.
LZE HRADIT Z PROSTŘEDKŮ ESF „ ŠABLONY II “ : čerpat mohou učitelé ZUŠ, ŠD, ŠK, SVČ (8 hod)!
Určeno komu:
učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, DDM a ostatním
Číslo akce:
AK01749
Číslo akreditace:
v akreditačním řízení (schváleno v září)
Termín konání:
v úterý 9. 10. 2018 od 08.30 h do 15.15 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Bc. Veronika Němečková
Kurzovné:
1100 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
1. října 2018

Cestou ovčího vlákna
Obsah:
Snahou kurzu je obohatit výuku či volnočasovou aktivitu tradičním řemeslem – zpracování ovčího
rouna. Jak vytvořit z ovčího vlákna výrobek k užitku, např. prostírky do kuchyně? Zábavnou formou
dětem zprostředkujeme využití přírodního materiálu, jakým ovčí rouno je. Postačí nám k tomu
hrníček vody, kousek obyčejného mýdla, trochu síly a vznikne jim pod šikovnými ručkami dílo vhodné
obdivu. Filcování mokrou cestou je pro děti novým, neotřelým nápadem pro tvoření. Pro ně je to
zajímavá zkušenost, která jim posune sebevědomí, otevře cit pro přírodní materiál, rozvine jemnou
motoriku a bonusem navíc je moment překvapení, který po dokončení dílka spatří.
Radost z vytvořené prostírky je nenahraditelnou odměnou za jejich snažení.
Určeno komu:
učitelům 1. st. ZŠ, ZUŠ, vychovatelům družin a vých. zařízení, DDM a CVČ
Číslo akce:
AK02086
Číslo akreditace:
MSMT-7172/2018-1-363
Termín konání:
pondělí 15. 10. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna výtvarné výchovy
Lektor:
Veronika Šimková
Kurzovné:
700 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 8. října 2018

Příběhy hudebních salónů pro 1. stupeň ZŠ
Obsah:
Dveře hudebních salonů střeží letité příběhy a tajemství. Společně je můžeme pootevřít a stát se na
chvíli jejich součástí. Ukážeme si, jak lze s hudební ukázkou pracovat formou příběhu a jak ji můžeme
v hodinách s dětmi více využít v kontextu pohybové, hudební a dramatické výchovy. Představíme si
různé možnosti tvůrčí práce s hudební ukázkou v hodinách hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Jaký
příběh si představí dítě, když položí ucho na zavřené dveře salonu, za kterými uslyší hudbu?
V hudební dílně budeme objevovat tajemství příběhů jednotlivých skladeb z klasické, populární
i lidové hudby a jazzu. Jak lze při práci s hudební ukázkou rozvíjet představivost, motoriku, rytmické
cítění, sluchovou analýzu a spolupráci v kolektivu včetně sociální vnímavosti, naladění se
a naslouchání? Z metodického hlediska budeme pracovat v duchu pedagogiky Carla Orffa s principem
„od nejjednoduššího k nejtěžšímu“ a „od činnosti k teorii“.
S sebou: vezměte si přezůvky.
Určeno komu:
učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům družin a výchovných zařízení
Číslo akce:
AK02084
Číslo akreditace:
MSMT-7172/2018-1-363
Termín konání:
středa 24. 10. 2018 od 14.00 h do 17.15 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Michaela Kulísková, DiS.
Kurzovné:
650 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 15. října 2018

Recyklační workshop a výtvarná dílna Zero Waste

Obsah: Žijeme v době plastové. Nemá ale smysl čekat, až nás plast
zcela zahltí. Pojďme s tím něco dělat a proměňme oceán plastů v moře nápadů! Naučme děti, že
můžeme začít každý u sebe. Ukážeme si jednoduchá řešení. Ze záclon a jiného textilu ušijeme pytlíky
a sáčky různých velikostí. Spotřebujeme igelitové tašky, kterých máme doma plno a plastová brčka.
Zatavíme je dohromady a vytvoříme pevný odolný materiál pro výrobu malých užitečných
kosmetických taštiček, tašek a jiných roztodivných věcí potřebných v každodenním životě. Zero
Waste je nový uvědomělý životní styl nulového odpadu, který v zahraničí razí dnes už velmi slavná
Bea Johnson. Seminář je zaměřen výtvarně a prakticky.
Dílnu vede zakladatelka oboru Ekotextil design na Střední škole designu a umění Brno.
S sebou: plastové tašky a pokud můžete, přineste si starší žehličku.
Určeno komu:
učitelům ZŠ a ZUŠ, vychovatelům ŠD, DDM, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK01772
Číslo akreditace:
v akreditačním řízení (schváleno v září)
Termín konání:
čtvrtek 25. 10. 2018 od 08.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Světlana Kulíšková
Kurzovné:
700 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 15. října 2018

Učíme děti zpívat - náprava nezpěváků
Obsah:
Učíme děti zpívat – hlasová výchova a metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi,
tzv. nezpěváky.
Základní informace z anatomie a fyziologie dětského hlasu a zásady hlasové hygieny.
Příčiny a projevy nezpěvnosti dětí - možnosti nápravy.
Projevy narušené hlasové funkce u dětí, jejich příčiny a možnosti nápravy.
Osvojení konkrétních cvičení, her a metodických postupů, které vedou k nápravě zpěvního a případně
i mluvního hlasu dětí.
Seznámení s písňovým repertoárem určeným dětem, metodika nácviku.
Teoretické poznatky budou v průběhu kursu ihned prakticky demonstrovány a cíleně procvičeny.
Určeno komu:
učitelům MŠ, hudební výchovy ZŠ, ZUŠ a sbormistři příp. oddělení DPS
Číslo akce:
AK02038
Číslo akreditace:
MSMT-32855/2016-1-984
Termín konání:
středa 31. 10. 2018 od 10.00 h do 15.00 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Kurzovné:
1000 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
22. října 2018

Podzimní nápady v grafické dílně
Obsah:
Nevíte, co si přesně představit pod pojmem kreónová manýra, suchá jehla nebo lept?
Zajímá vás rozdíl mezi tiskem z výšky, tiskem z hloubky a tiskem z plochy?
Chcete si vyzkoušet řadu grafických technik a poté je realizovat s dětmi ve školním prostředí?
Seznámíme se s mnoha nápady, které lze zvládnout i ve školních podmínkách a s nízkými finančními
nároky. Vytvoříte si samostatný linoryt, lept, vyzkoušíte si lžičkový i přírodninový tisk.
Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit nové grafické techniky nebo si chtějí prohloubit znalosti této
široké oblasti výtvarného projevu. Do dílny jsou zváni účastníci předchozí dílny Grafické techniky
snadno a hravě, stejně jako účastníci noví.
Pomocí výtvarných technik, které si ukážeme, budete moci tvořit vlastní grafické listy vhodné
na přáníčka, ex libris, do výtvarných soutěží nebo jako dárek.
Součástí kurzu bude nejen prezentace všech technik, ale i manuál a zásobník technik a práce s nimi.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DDM a ostatním
Číslo akce:
AK01775
Číslo akreditace:
v akreditačním řízení (schváleno v září)
Termín konání:
pondělí 5. 11. 2018 od 8.30 h do 13.15 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Bc. Veronika Němečková
Kurzovné:
850 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
29. října 2018

Choreografie a tvorba ve tvořivé taneční výchově
Obsah:
Choreografie a tvorba ujasňuje jednotlivé kroky a pedagogické postupy, které všechny tyto
schopnosti u dítěte rozvíjejí a završují je v tvorbě tanečního představení. Zaměřuje se na cestu od
improvizace, volby hudby a námětu, k vědomé tvorbě, přičemž akcentuje spolupráci s dítětem a jeho
tvořivý vklad. Cílem je osobitý a individuální pedagogický a choreografický projev pedagoga jako
tvořivé a vnímavé umělecké osobnosti.
Předškolní věk: improvizace a práce s motivací v rámci rozvoje tvořivých schopností dítěte,
interpretace jako vědomé souznění a vyjádření námětu, volba hudební předlohy prostorové vnímání,
vnímání partnera a skupiny při tvorbě choreografie.
Nižší školní věk: improvizace a práce s motivací v rámci rozvoje tvořivých schopností dítěte,
interpretace jako vědomé souznění a vyjádření námětu, podíl dítěte na tvorbě choreografie, volba
hudební předlohy prostorové vnímání, vnímání partnera a skupiny při tvorbě choreografie.
S sebou: vhodné přezutí a oblečení, jídlo a pití, zápisník.
Určeno komu:
učitelům ZUŠ, vedoucím tan. a pohyb. kroužků při MŠ a 1. st. ZŠ, DDM a CVČ
Číslo akce:
AK02090
Číslo akreditace:
ve schvalovacím řízení
Termín konání:
sobota 10. 11. 2018 od 9.00 h do 16.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, tělocvična
Lektor:
Lenka Švandová
Kurzovné:
1000 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 29. října 2018

Aranžmá a dekorace z přírodnin: Vánoční
Obsah:
Rozviňme v dětech jejich fantazii, ukažme jim možnosti tvoření s tím, co roste všude kolem nás.
Naučme je neobvyklým dekoracím. Nejen vánočních, taktéž i v každém období celého roku můžeme
využít co nám příroda a přírodní materiál nabízí. Věneček na dveře z proutí nebo ovčí vlny, doplněný
zajímavými detaily, stejně tak i svícen odekorovaný atributy z drátu či včelího vosku, doplněn nálezy
z procházky v okolní krajině. Obdobným způsobem můžeme využít přírodniny při vytváření ozdob ve
kterémkoli ročním období. Vánoční koule, velikonoční zajíčky či kraslice, jarní dekorace, podzimní
aranže pomocí lisovaných listů, větviček apod.
Děti poznají, že není třeba zakoupit dokonalé, přesné dekorace, ale, že sami svým aranžováním, za
pomocí fantazie a jim daného citu pomohou mamince dotvořit svůj pokojík, či jinou část obydlí
k příjemným dekoracím, ze které budou mít radost a potěšení.
Určeno komu:
učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům družin a vých. zařízení, DDM a CVČ
Číslo akce:
AK02037
Číslo akreditace:
MSMT-11018/2016-1-370
Termín konání:
pondělí 12. 11. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna výtvarné výchovy
Lektor:
Veronika Šimková
Kurzovné:
700 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 5. listopadu 2018

Kreativní výtvarná dílna – papír: Krabičky, obaly a přáníčka
Obsah:
Nabízíme nové zpracování papíru, ze kterého budeme tvořit obaly na knížky a CD přáníčka, kterých
není nikdy dost. Vždy se hodí mít zásobu krabiček nebo taštiček pro případné obdarování. A není nad
to pochlubit se dokonalou adjustací. Tvořit s Vámi mohou i malé děti, protože základem bude
zpracování papíru způsobem, který jim bude blízký. Další zpracování bude pro větší děti nebo Vaši
spolupráci. Před Vánocemi tyto výrobky oceníte.
Určeno komu:
učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům družin a vých. zařízení, DDM a CVČ
Číslo akce:
AK02036
Číslo akreditace:
MSMT-7235/2017-2-646
Termín konání:
pondělí 19. 11. 2018 od 14.00 h do 17.00 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna výtvarné výchovy
Lektor:
Jana Žáčková
Kurzovné:
650 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 12. listopadu 2018

Příběhy hudebních salónů pro 2. stupeň ZŠ
Obsah:
Představíme si různé možnosti tvůrčí práce s hudební ukázkou v hodinách hudební výchovy
pro 2. stupeň ZŠ. Jaký příběh si představí dítě, když položí ucho na zavřené dveře salonu, za kterými
uslyší hudbu? V hudební dílně budeme objevovat tajemství příběhů jednotlivých skladeb z klasické,
populární i lidové hudby a jazzu. Jak lze při práci s hudební ukázkou rozvíjet představivost, motoriku,
rytmické cítění, sluchovou analýzu a spolupráci v kolektivu včetně sociální vnímavosti, naladění se
a naslouchání? Z metodického hlediska budeme pracovat v duchu pedagogiky Carla Orffa s principem
„od nejjednoduššího k nejtěžšímu“ a „od činnosti k teorii“. Tedy od pochopení a osvojení si dané
problematiky (např. práce s rytmem, notovým zápisem) prostřednictvím těchto aktivit: imaginace
slyšeného příběhu, hudební ztvárnění emoce vyvolané poslechem, využití slova jako nositele
elementárních rytmů, vokální a instrumentální improvizace na dané téma, integrace hudby, řeči
a pohybu.
S sebou si vezměte přezutí.
Určeno komu:
učitelům 2. st. ZŠ, vychovatelům výchovných zařízení
Číslo akce:
AK02085
Číslo akreditace:
MSMT-7172/2018-1-363
Termín konání:
středa 21. 11. 2018 od 8.30 h do 11.45 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Michaela Kulísková, DiS.
Kurzovné:
650 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
12. listopadu 2018

Hudební příběhy pro planetu Zemi aneb vyprávění netradičních hudebních
nástrojů
Obsah:
Výuka je uspořádána formou metodického semináře. Zkušená lektorka nás v praktické ukázce
seznámí s netradičními hudebními nástroji s přirozeným laděním. Ukážeme si konkrétní postupy, jak
využít různě velké a netradičně tvarované nástroje poutavou formu k procvičování jemné i hrubé
motoriky při práci s dětmi MŠ a 1. stupně ZŠ. Proběhne metodická ukázka hudebního příběhu
s relaxačními prvky a prvky enviromentální výchovy. Hudební nástroje budou v příběhu zastupovat
přírodní živly, rozličná zvířata a bytosti. Nedílnou součást programu tvoří praktická ukázka relaxace
pro děti tak, jak se osvědčila v přímé práci v MŠ. Účastníci sami na sobě vyzkouší techniky využitelné
k předcházení stresu či syndromu vyhoření.
S sebou: pohodlné oblečení, lehkou přikrývku a polštářek na relaxaci, přezůvky nutné!
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD a ostatním
Číslo akce:
AK01751
Číslo akreditace:
v akreditačním řízení (schváleno v září)
Termín konání:
středa 28. 11. 2018 od 8.30 h do 13.15 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Lenka Hradecká
Kurzovné:
800 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 19. listopadu 2018

Kreativní výtvarná dílna: Vlněný a textilní šperk
Obsah:
V kreativní výtvarné dílně nás tentokrát budou zajímat různé přístupy, jak neobyčejným způsobem
využít textil a vlnu pro tvorbu šperku. Textil a vlna se vyznačují svojí tvárností, měkkostí, hřejivostí.
Vytvoříme originální šperky, které jsou jako stvořené pro chladnější podzimní období a udělají radost
jak dětem, tak jejich maminkám. Vyzkoušíme různé možnosti práce – omotávání, uzlování, pletení na
prstech, plstění. Domů si odneseme hotové hřejivé náhrdelníky, brože a prsteny. Techniky práce,
které se v dílně naučíme, můžeme v budoucnu využít v mnoha jiných tvůrčích projektech s dětmi.
Společně si ukážeme, jak oceňovat originalitu řešení a jak pozměnit navyklé metodické postupy.
Budeme pracovat s různorodými zajímavými vlněnými přízemi, se zatoulanými klubíčky vlny vyšší
gramáže, s textilní šňůrou na prádlo a dalšími textilními materiály.
Dílnu vede zakladatelka oboru Ekotextil design na Střední škole designu a umění Brno.
S sebou: přineste si prosím stará vlněná klubíčka zatoulaná ve skříni a jiný textilní zbytkový
materiál.
Určeno komu:
učitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovatelkám ŠD, DDM, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK01772
Číslo akreditace:
v akreditačním řízení (schváleno v září)
Termín konání:
čtvrtek 29. 11. 2018 od 13.15 h do 16.15 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Světlana Kulíšková
Kurzovné:
750 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 19. listopadu 2018

Kouzlo adventu a Vánoc: Hvězdy, hvězdy a zase hvězdy…
Obsah:
Hvězda jako znak, symbol a inspirace …. Pojďme se ztišit v předvánočním hemžení a nechme se
vtáhnout do adventní a vánoční atmosféry. Nadechněme kouzlo tvarů, barev a využijme různé
techniky pro vytváření ozdob a vánoční výzdoby. Vyrobíme si vánoční knížečku, prostorové hvězdy
a hvězdičky, dekorace a vánoční origami, které pomohou zkrášlit prostředí škol nebo mohou sloužit
k obdarování blízkých. Budeme používat papír a jiné dostupné materiály kolem nás.
Prořezávání, škrobové papíry, chiasmáž, průhledy, tisky a tiskátka, 3D, lepení a mnoho dalších technik
a postupů použijeme tentokrát k tomu, abychom opustili plochu papíru. Seminář je ryze praktický
a inspirativní. Seminář nabízí možnost vyzkoušet si různé techniky a jejich využití a vzájemné
propojení, včetně ukázek s návodem.
Určeno komu:
učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatelům ŠD, DDM a ostatním
Číslo akce:
AK01776
Číslo akreditace:
v akreditačním řízení (schváleno v září)
Termín konání:
pondělí 3. 12. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Blanka Hrušková
Kurzovné:
650 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
26. listopadu 2018

Přihlašujte se prosím přímo z webových stránek našeho Střediska
http://www.sssbrno.cz/vzdelavaci-programy,
kde si můžete přehledně vyhledat a vyfiltrovat konkrétní vzdělávací
programy dle regionu nebo tématu a zároveň zde uvidíte informaci
o obsazenosti jednotlivých vzdělávacích akcí.
Případné dotazy zasílejte na adresu:
suchankova@sssbrno.cz
informace telefonicky: 543 426 036
Ivana Suchánková
nebo
Mgr. Sylvie Němcová

Další informace:
www.sssbrno.cz
FB: Středisko služeb školám - pracoviště Brno, Hybešova

