Zveme na vzdělávací programy
z oblasti UMĚNÍ A KULTURA
na 2. 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

Jarní výtvarná dílna: Dekorace ze sena a proutí
Obsah:
Proutí a přírodní dekorace. Na semináři budeme dělat výrobky, které využijete při dozdobení
a dekoraci školy, třídy, oken a domova. Na výrobu použijeme snadno dostupný a cenově nenáročný
materiál. Část získáme zdarma v přírodě – seno, dřevo, klacíky a pruty a dále použijeme tenké vázací
drátky, případně lýko nebo přírodní motouzy. Vyrobíme zvířata, ošatky, nástěnné dekorace, jarní
věnec z proutí - prostě se těšte!!!
Přineste si prosím proutky vrbové (případně jiné), nůžky na stříhání vázacího drátu (máte-li),
novinový papír na vycpání větších objektů ze sena (papír z reklamních letáků). Máte-li možnost
přineste si seno s dlouhými stébly. Seno pro Vás budeme kupovat pravděpodobně ve „zverimexu“,
není tak perfektní na tvoření.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK02428
Číslo akreditace:
MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání:
pondělí 11. 3. 2019 od 08.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Ing. Arch. Jana Vašíčková
Kurzovné:
750 Kč
S sebou:
viz výše
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. března 2019

Počátky dětského čtenářství s využitím aktivizujících metod
a metod dramatické výchovy
Obsah:
Máme rádi příběhy. Dvoudenní seminář.
V předškolním věku rozvíjíme především předčtenářskou gramotnost a schopnosti, které jsou
potřebné pro porozumění příběhům a přemýšlení o nich – sluch, řeč, zrak, motoriku, paměť.
O čem ta kniha je?
V předškolním věku klademe důraz na seznámení s knihou a na porozumění příběhu. Pokládáme si
otázky – O čem příběh bude? Co si myslí postavy v příběhu? Jak se příběh bude/může dál vyvíjet?
Přijímáme roli postavy z příběhu.
Dramatizace je způsob, jak se vžít do nejrůznějších pocitů a situací, které literární postavy prožívají
a propojovat text s vlastní zkušeností.
Promýšlíme nové situace a představujeme si je.
U předškoláka rozvíjíme komunikativnost a schopnosti řečové, sluchové, motorické, paměťové.
Vedeme ho k přemýšlení a k řešení jednoduchých situací. Hledáme vodítka v textu, opěrné body
příběhu, kreslíme schémata vztahů a událostí.
Přineste si prosím přezůvky, zápisník, svačinu, pohodlné oblečení
Určeno komu:
učitelům MŠ
Číslo akce:
AK02330
Číslo akreditace:
MSMT-25234/2016-1-780
Termín konání:
úterý 19. 3. a 26. 3. 2019 od 8.30 h do 15.00 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna dramatické výchovy
Lektor:
PaedDr. Marie Pavlovská
Kurzovné:
2000 Kč
S sebou:
přezůvky, zápisník, svačinu, pohodlné oblečení
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:
9. března 2019

Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné výchově:
Dotknout se tajemství jara
Obsah:
DOTKNOUT SE TAJEMSTVÍ JARA - Jiří John
Rostliny - krajina - semeno - rašení.
Jaro je tajemství, nový život, pohyb, zrození, rašení, živočichové.
Krajina se probouzí, rodí se nový život. Dotýkáme se zázraku a tajemství.
Budeme pracovat s linií, plochou, s otisky, s barvou, vrstvením, perforací. Použijeme přírodní
materiály - písek, hlínu, větvičky, kamínky a naučíme se používat kaseinové /tvarohové/ pojidlo pro
lepení přírodnin a přírodních pigmentů. Inspiračním zdrojem nám bude tvorba a příběh českého
grafika a malíře Jiřího Johna, literární texty.
S sebou si prosím přineste výše zmíněné přírodniny.
Určeno komu:
učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DDM a ostatním
Číslo akce:
AK02432
Číslo akreditace:
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
čtvrtek 21. 3. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Blanka Hrušková
Kurzovné:
850 Kč
S sebou:
výše zmíněné přírodniny
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:
11. března 2019

Drátenictví – řemeslo našich předků, začínáme
Obsah:
Budeme se věnovat výrobě plochých i trojrozměrných děl za použití různých drátovacích technik,
jakým jsou např. šitá krajka, styl pletiva a další. Naučíme se, jak si děti vytvořením daného výrobku
v mladším školním věku osvojí rukodělnou činnost našich předků. Zažijí nový materiál, který jim
přinese obohacení, a který je v současnosti běžně dostupný. Od jednoduchých zápichů se dostanou
až ke složitější technice šití tenkým drátem. Touto tradiční technikou si vyrobíme velikonoční kraslici
a další jarní dekorace.
S sebou si prosím přineste delší vařečku jako pracovní pomůcku.
Určeno komu:
učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DDM a ostatním
Číslo akce:
AK02429
Číslo akreditace:
MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání:
úterý 2. 4. 2019 od 8.30 h do 15.00 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Veronika Šimková
Kurzovné:
1100 Kč
S sebou:
delší vařečku jako pracovní pomůcku
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. března 2019

Polytechnická výchova, aneb jak zaujmout žáky
Obsah:
Polytechnická výchova a její efektivnost, využitelnost v běžném životě a její využití v rámci
mezipředmětových vztahů. Seznámíme se s materiály a výrobky, které budeme vyrábět (dešťová hůl,
bzučák, kazoo, plastová píšťala, opěrka na mobil, ježek, domov pro hmyz …).
Naučíme se metodický postup při výrobě předem určených výrobků – pracovní listy s nákresem
výrobků a popisem postupu práce.
S sebou si prosím přineste pracovní oděv.
Určeno komu:
učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DDM a ostatním
Číslo akce:
AK02438
Číslo akreditace:
32929/2018-1-971
Termín konání:
pátek 5. 4. 2019 od 8.00 h do 14.30 h
Místo konání:
ZŠ Holzova, Brno, dílna
Lektor:
Mgr. Michal Marván
Kurzovné:
1500 Kč
S sebou:
pracovní oděv
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:
25. března 2019

Pohybem a hrou
Obsah:
Zahrajeme si řadu psychomotorických a pohybových her, zaměřených na oblast vlastního těla, na
rozvoj hmatu, zraku, sluchu, orientace v prostoru, kontaktní a kooperativní hry. Využijeme
jednoduché pomůcky i předměty denní potřeby.
Na základě požadavků z praxe autorka sestavila výběr nejoblíbenějších her ze seminářů:
Psychomotorické hry v MŠ a ŠD, Škatule, škatule hejbejte se, Aktivně nejen s lahvičkami od Actimelu.
S sebou si prosím přineste přezůvky, pohodlné oblečení, zvonkohru s odnímatelnými kameny
a 2 paličky (máte-li k dispozici).
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ, ŠD, vychovatelům DM, vedoucím kroužků
a ostatním zájemcům
Číslo akce:
AK02433
Číslo akreditace:
MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání:
úterý 16. 4. 2019 od 12.00 h do 16.00 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Eva Hurdová
Kurzovné:
800 Kč
S sebou:
zvonkohru s vyjímatelnými kameny a 2 paličky (máte-li k dispozici),
přezůvky, pohodlné oblečení
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. dubna 2019

Dramatická výchova pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a prevence šikany
Obsah:
Úvod do praktické teorie dramatické výchovy, dramatická cvičení a drobné hry. Rozbor lektorských
dovedností pro vedení dramatických her. Zásady vedení dramatických her. Cíle prevence v oblasti
šikany. Vedení reflexe s dětmi.
Účastníci si vyzkoušejí různá dramatická cvičení a posoudí možnosti jejich využití pro osobnostní
a sociální rozvoj dětí. Naplánují, vytvoří a zrealizují krátkou dramatickou hru. Zažijí radost ze společné
práce. Na základě reflexe vlastního prožitku účastníci sami zhodnotí přínos dramatické hry pro
stmelení a rozvoj vztahů ve skupině. Účastníci v závěru kurzu zhodnotí přínos nově nabytých
vědomostí a dovedností pro vlastní osobnostní rozvoj i možné využití pro osobnostní a sociální rozvoj
dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Posoudí přínosy dramatických cvičení a hry pro prevenci šikany.
Mgr. Ivana Šircová je lektorkou osobnostní a sociální výchovy o. s. Projekt Odyssea a vyučující
předmětů pedagogika, komunikace, rétorika a dramatická výchova na VŠ Palestra v Praze.
S sebou si prosím přineste přezůvky, pohodlné oblečení, šátek a svačinu.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK02431
Číslo akreditace:
32929/2018-1-971
Termín konání:
středa 17. 4. 2019 od 9.00 h do 15.00 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna dramatické výchovy
Lektor:
Mgr. Ivana Šircová
Kurzovné:
1200 Kč
S sebou:
přezůvky, pohodlné oblečení, šátek a svačinu
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:
7. dubna 2019

Výtvarná dílna – Malovaný svět
Obsah:
Přijďte prožít malovaný svět. A jak jej můžeme prožít s těmi nejmenšími?
Pro výtvarnou komunikaci použijme věci denní potřeby. Nestanou se výtvarnými artefakty ale
prostředky pro vyjádření výtvarného sdělení.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK02434
Číslo akreditace:
MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání:
pondělí 29. 4. 2019 od 08.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Libor Bartoš
Kurzovné:
750 Kč
S sebou:
pracovní oděv
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:
18. dubna 2019

Hmyzáčci aneb co se děje v trávě
Obsah:
Stéblo trávy. Luční kvítí. Kopeček hlíny. To vše v sobě ukrývá bohatý život. Svět včel, lučních koníků,
žížal, motýlů, brouků a pavouků. Zaměříme se na přiblížení zejména hmyzu dětem tak, abychom
v nich vzbudili zájem o pestrý život pod jejich nohama, i když ne vždy je na první pohled patrný.
Obdržíte informace k danému tématu, na které lze volně navázat tvořivými činnostmi a aktivitami
s náměty berušek, motýlů, pavouků a dalších. Výtvarná dílna je zaměřena na zpracování odpadového
materiálu, který se ke tvoření s dětmi báječně hodí.
S sebou si prosím přineste zavařovací sklenici.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK02435
Číslo akreditace:
32929/2018-1-971
Termín konání:
pondělí 6. 5. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Bc. Veronika Enekeš
Kurzovné:
850 Kč
S sebou:
zavařovací sklenici
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. dubna 2019

Den s keramikou
Obsah:
Tématem kurzu bude objekt vytvořený modelováním, stavěním z plátů, nebo pomocí výlisků z forem.
Jednotlivé postupy vám představíme, vysvětlíme, vy si vyberete způsob vytváření. Takto
vymodelovaný geomerický tvar budeme dále prožezávat a plasticky dekorovat. Výsledkem může být
lampa, zahradní objekt, nebo třeba keramické zvíře, záleží jen na vaší fantazii ... Na sošce budeme
pracovat během prvního setkání (6 hodin). Druhé setkání bude zaměřeno na glazování (2 hodiny).
Seminář je určen pro začátečníky i pokročilé.
Přineste si s sebou pracovní oděv, případně svačinu.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií a ZUŠ, vychovatelkám školních
družin, a všechny, kteří mají zájem o práci s keramikou
Číslo akce:
AK02430
Číslo akreditace:
MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání:
pondělí 13. 5. od 9.00 h do 13.45 h a 27. 5. 2019 od 9.00 h do 10.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová
Kurzovné:
1500 Kč
S sebou:
pracovní oděv, případně svačinu
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:
2. května 2019

Brno jako centrum moderní výtvarné kultury (exkurze do terénu)
Obsah:
Přijďte načerpat kulturní povědomí o výtvarné kultuře ve městě Brně. V 19. a 20. století bylo Brno
jedním z důležitých průmyslových měst a stalo se také centrem moderní výtvarné kultury. Kde se
můžeme setkat s jejími projevy a v čem spočívá jejich význam? Čím je zajímavá současná výtvarná
tvorba v Brně?
Po úvodu do tématu vyrazíme za poznáním do těchto míst:
Areál brněnského výstaviště, architektura Masarykovy čtvrti, mimo jiné Reissigova vila, vila Stiassny
a s ní spojené Metodické centrum moderní architektury.
Poznáme souvislosti moderní a současné architektury a sochařství v centru Brna.
Tovární Brno a jeho rekonverze – současný stav areálů Mosilany a Vlněny, Vaňkovka a Fait Gallery.
Uděláme si krátkou přestávku na oběd.
S sebou: doporučujeme vzít si blok na poznámky a psací potřeby.
Určeno komu:
učitelům ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ, vychovatelkám ŠD, DD a ostatním zájemcům
Číslo akce:
AK02437
Číslo akreditace:
v řízení
Termín konání:
středa 15. 5. 2019 od 8.30 h do 16.00 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
PhDr. Aleš Filip
Kurzovné:
1100 Kč
S sebou:
blok na poznámky a psací potřeby
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:
3. května 2019

Po prázdninách se budeme těšit na shledanou.

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:
Ivana Suchánková 543 426 036
nebo
Ing. Dagmar Simandelová 543 426 063

Další informace:
www.sssbrno.cz
FB: Středisko služeb školám - pracoviště Brno, Hybešova 15

