
 

 

 

MAP Rosice II  

Akce pro děti 

MAP ORP Rosice II - Plán vzdělávacích aktivit 

Termín a místo Název akce Lektor Na co se můžete těšit/ odkaz na přihlášení 

Akce pro děti 

KONĚ ROSICE 

Říčanská, Rosice,  

665 01 

 

U nás na farmě 

Monika Škodová 
https://kone-
rosice.webnode.cz/o-
nas/ 
 

Program je vhodný pro cca jednu třídu, tedy pro maximální 
počet 25 - 30 dětí. 
Prohlídka potrvá cca 2 hodiny, kdy si představíme život na 
statku, řekneme si, jak probíhá běžný den. Popíšeme si, 
kdy se co děje. Od prvního krmení, vypuštění koní  
a dalšího dobytku do výběhů, přes úklid boxů ve stájích, 
přípravy boxů na noc apod. Dále si představíme péči  
o prasátka, kravičky, kozy a tur. V případě zájmu je možno 
také předvést, jak se čistí kůň. Děti pak mohou být v 
přímém kontaktu se zvířaty. 
Statek pana Tvarůžka je dobře dostupný 
autem/autobusem a nebo příjemnou procházkou kolem 
kuželny a pak mezi výběhy. 
Maximální počet 1 třída. 
 
Doba trvání: 2 hodiny 

Přihlašujte se zde 

 

https://kone-rosice.webnode.cz/o-nas/
https://kone-rosice.webnode.cz/o-nas/
https://kone-rosice.webnode.cz/o-nas/
https://forms.gle/DD89yoHvG2D8D7He9
https://forms.gle/DD89yoHvG2D8D7He9
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U vás ve škole Besedy Podolský 
Ateliér Podolský 
http://www.atelier-
podolsky.cz 

Zábavná forma interaktivní přednášky kombinovaná  
s fotografickými a filmovými ukázkami. 

Pravidla technologie loutkového animovaného filmu jako 
řemesla, jeho vznik a profese, které se na něm podílejí. 

Ukázky skutečných filmových loutek a filmových rekvizit. 

Živá animace filmové loutky: v improvizovaném prostředí 
"filmového ateliéru" předvedení animace krátkého 
filmového záběru s profesionální loutkou. 

V přiloženém odkazu zjišťujeme váš zájem, termín 
pošleme následně. 

Vhodné pro MŠ a 1.-2.třídy ZŠ.  

 
Maximální počet 1 třída. 
 
Doba trvání: 45 minut. 

Přihlašujte se zde 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/116velzK8Tz7ogF9YG-YkKGZ163btko7Wl4QY2gQ2prc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/116velzK8Tz7ogF9YG-YkKGZ163btko7Wl4QY2gQ2prc/edit?usp=sharing
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U vás ve škole  

Divadlo Údif  

 
Zábavné experimenty 
z oblasti fyziky 

Mgr. Barbora 
Mikulecká 

Vystoupení na vaší škole zpestří hodinu fyziky  
a motivuje žáky k přemýšlení. 
Vystoupení jsou rozdělena pro MŠ, I. stupeň ZŠ a II. Stupeň 
ZŠ, případně samostatně pro učitele, vhodná jsou pro děti od 
4 let a více. Skupinky dětí zde doporučujeme do 40 dětí.  
Podrobnější informace na www.udif.cz  
 
Pokud jste měli zrušený termín z minulého období, kontaktujte 
paní Mikuleckou o náhradní termíny za minulý školní rok na e-
mail mikulecka.bara@gmail.com 

U vás ve škole 

Technické školky 
 

 

Ing. Jaroslav 
Martínek, a Bc. Jana 
Šťastná, lektoři 
projektu Technické 
školky 

Seznámíme se s nářadím, vyrobíme si jednoduchý model, 
budeme pracovat s nářadím a materiálem, balzou, lupínkovými 
pilkami případně kartonem. 
 
Děti si pod vedením zkušené lektorky ušijí různé výrobky – např. 
plátěnou tašku. Své výrobky si budou moci vyzdobit i barvami 
na textil různými technikami. 
 
Je možné rozdělit třídu na ½, která pracuje s balzou a druhou 
polovinu, která bude šít na šicích strojích – v tomto případě je 
nutné zajištění 2 tříd, aby se děti navzájem nerušily a obě 
skupiny mohly pracovat samostatně! 
 
V případě, že máte zájem pouze o Technické školky nebo pouze 
o šití, napište to prosím od poznámky v objednávacím formuláři. 
 
Odkaz na video  Odkaz na video 
 
Přihlašujte se zde 
 

http://www.udif.cz/
mailto:mikulecka.bara@gmail.com
https://technicke-skolky.cz/videa-navody-na-vyrobu/#obsah
https://technicke-skolky.cz/videa-navody-na-vyrobu/#obsah
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v02eutQptWtcNCtSMhBY4lImf0_8QoLsovK_EHMyAOg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v02eutQptWtcNCtSMhBY4lImf0_8QoLsovK_EHMyAOg/edit?usp=sharing
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U vás ve škole Technické školky - šití 
Bc. Jana Šťastná  
a Zdeňka Petříková 

 
 
Děti si pod vedením zkušené lektorky ušijí různé výrobky – např. 
plátěnou tašku, vak na záda, pouzdro do školy, jednoduchou 
sukni či vlastní výrobky. Své výrobky si budou moci vyzdobit i 
barvami na textil různými technikami. 
 
 
Odkaz na video 
 
 
 
Přihlášení MŠ i ZŠ  = 10 - 15 dětí.  
 

U vás ve škole 

Jít společně, jít spolu  
 
Délka: 3- 4 hodiny 
Počet účastníků: max 20 

MUDr. Taťjana Horká   

Program zaměřený na práci ve skupině/třídě. Vytváříme prostor 
pro komunitní kruh, lektoři přináší otázky zaměřené na 
mezilidské vztahy, na tvorbu atmosféry ve třídě, na porozumění 
vzájemné komunikace (co chceš, co tě baví, co potřebuješ, jak 
poznáš, že už to máš, co proto můžeš udělat ty sám, co můžeš 
udělat teď, aby nám spolu bylo dobře, co potřebuje tvůj 
kamarád, spolužák, co řeší, jak to poznáme atd.). 
Prostřednictvím her, kde není vítězů ani poražených vzniká 
místo pro zájem se o sobě něco dozvědět. 
Můžeme jít spolu, vedle sebe. Program otevírá téma hranic. Kde 
jsou moje hranice, kdo to určuje, kde začínají hranice druhého, 
jak je spolu utváříme. 
Odkaz na video 

Přihlášení – 1 kurz pro max. 20 účastníků ! 

https://technicke-skolky.cz/videa-siti-pro-deti/#obsah
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVl6vpDnrN1_i_baKtvVAWZZUCEZLMbNjQ9-2-ohoCQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVl6vpDnrN1_i_baKtvVAWZZUCEZLMbNjQ9-2-ohoCQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=IKSVmLlngCw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzjgjSC9WuyvUtzE9xrjrQn20qgZx5ff6gMLHh9e7Nk/edit?usp=sharing
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U vás ve škole Finanční gramotnost 
Bankovní ústavy – 
ČSOB 

Zatím na to nevypadají, ale i dnešní děti jednou vyrostou. Aby 
se v dospělosti neztratily, budou muset rozumět tomu, jak 
fungují peníze a na co si u nich dát pozor. Pod vedením 
odborníků se děti naučí základům finanční gramotnosti. Délka 
trvání  
1 – 2 vyučovací hodiny. Vhodné pro II. Stupeň ZŠ. 

Více informací zde: 

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/316999/finan

cni-vzdelavani-csob-pro-skoly.pdf 

Přihlášení = 1 třída tj. 20 – 30 žáků.  

Přihlašujte se zde 

U vás ve škole Tónohraní   

Petra Bohemi 
(kytara, zpěv), 
Žaneta Vítková 
(zpěv, akordeon) 

Kytara, akordeon a vytvoří ve spolupráci s celou skupinou i 
jednotlivci unikátní pohádku dle zadání dětí. Součástí 
představení je i píseň, která vznikne přímo ve třídě na slova dětí. 
Děti si tak na vlastní kůži vyzkoušejí tvůrčí práci spisovatelů, 
skladatelů i zpěváků. Učitelé mohou i zadat téma, které 
potřebují pro svoji výuku. Max.1- 2 třídy dětí stejného věku-
ideálně 1 třída), vhodné MŠ a I. stupeň ZŠ  
Maximální počet 1-2 třídy. 
 
Doba trvání: 45 minut. 
 
Představení je možné dopoledne. 

 

Přihlašujte se zde 

 

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/316999/financni-vzdelavani-csob-pro-skoly.pdf
https://www.csob.cz/portal/documents/10710/316999/financni-vzdelavani-csob-pro-skoly.pdf
https://www.csob.cz/portal/documents/10710/316999/financni-vzdelavani-csob-pro-skoly.pdf
https://www.csob.cz/portal/documents/10710/316999/financni-vzdelavani-csob-pro-skoly.pdf
https://forms.gle/wv4H3WzqHCA9ePmo8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fTQVfvDK-g9_JQPo6V7k3suvm3-XggQO7cX73FY9c-U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fTQVfvDK-g9_JQPo6V7k3suvm3-XggQO7cX73FY9c-U/edit?usp=sharing
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U vás ve škole 
Hudební interaktivní 
pohádku o Mouí 

Petra Bohemi 

(kytara), Žaneta 
Vítková (zpěv, 
akordeon) 

Autorská interaktivní pohádka o holčičce, která mluví se stromy, 
zvířaty i lidmi. Součástí pohádky je plno krásných melodií i písní, 
které jsou tvořeny akordeonem, kytarou a zpěvem. 
 
http://petranaceste.cz/moui/ 
 
Vhodné pro MŠ a 1.-2.třídy ZŠ.  

 
Maximální počet 1-2 třídy. 
 
Doba trvání: 45 minut. 
 
Představení je možné dopoledne či odpoledne. 

Přihlašujte se zde 

 

U vás ve škole  
Brno a okolí, celý 
severní prostor, 
akce je určena 
pro 60 obcí a 
jejich školy 
základní 

ENTOMOLOGIE  
V SOUVISLOSTECH a 
založení nebo 
obnovení školní 
sbírky hmyzu, brouků 
zejména  

Ing. Jiří Chromý 

Projektové dopoledne je určeno pro žáky základních škol 
od první až po pátou třídu, kdy lektor a mentor v jedné 
osobě představí zajímavosti ze světa brouků  
a pomůže si uvědomit dětem, jak žijí jejich souputníci. Ale 
také jak jednou, až budou chemiky, techniky, mohou 
v přírodě nalézt inspiraci také pro technická řešení. 
Výsledkem akce je první opravdová entomologická školní 
krabice s brouky, které děti samy vypreparují.  
 
Maximální počet 22 dětí. 
Délka trvání 4 hodiny, v čase 8.00 – 12.00 hod 

Přihlašujte se zde 

 

http://petranaceste.cz/moui/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mc7ZwsIHz6UZp0RtwfSHcfXFjlHVPU7w2KtOgBS3ioU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mc7ZwsIHz6UZp0RtwfSHcfXFjlHVPU7w2KtOgBS3ioU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XZHQdkoy1OYK1ubhhwDLaUI6i8gZYCwbDlEs4s1hC1s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XZHQdkoy1OYK1ubhhwDLaUI6i8gZYCwbDlEs4s1hC1s/edit?usp=sharing
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U vás ve škole 

Ten, kdo radost 
rozdává, ten ji také 
dostává 
 
 

Zuzana Pospíšilová 
www.zuzanapospisil
ova.svet-stranek.cz 
 

 
 
Knihovnické pohádky - program pro mladší čtenáře  
(1 - 2.tř.). kde dětem vysvětlím, jak se máme ke knihám 
chovat. Představím knihy prvního čtení (Série Školní 
strašidlo nebo Kouzelná třída a další), tematicky zaměřené 
pohádkové knihy Hasičské pohádky, Policejní pohádky, 
Sportovní pohádky, budeme hádat hádanky (Abeceda v 
hádankách, Pojďte si hrát s hádankami, Hádám, hádáš, 
hádáme) a hrát si s písmeny a se slovíčky.  
 
Nebo 
 
pro (3 - 4.tř.) představení procesu vzniku knihy pomocí 
básničky z knihy Bez práce nejsou koláče. Představení 
dobrodružných knih ze série DeTeKTiVové, knih  
s vesmírnou tematikou (Uf, oni přistáli, Vesmírné kameny, 
Prázdniny v talíři), Představení pracovních sešitů 
(Vyjmenovaná slova v křížovkách  
a osmisměrkách, Hravá angličtina v křížovkách  
a osmisměrkách), Hádanky s didaktickým zaměřením 
(Hádanky pro školáky, Máš nadání na hádání). 
 
 
Přihlašujte se zde 
 
 

http://www.zuzanapospisilova.svet-stranek.cz/
http://www.zuzanapospisilova.svet-stranek.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DGk03vLmg1Pwg7XfXVGfBYp2A9C488eqaZ7PeumDtOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DGk03vLmg1Pwg7XfXVGfBYp2A9C488eqaZ7PeumDtOI/edit?usp=sharing
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Webinář 
Zdravé cvičení pro 
děti 

Mgr. Petra Nyklová, 
DiS. 

lektorka 

www.zdravestistko.
cz 

 

Tři devadesáti minutové bloky na vybrané téma zdravých 
pohybových návyků malých dětí. První dva bloky jsou vysílány 
živě, nejde o předtočený materiál.  
 
Mezi lektorkou a účastnicemi kurzu není interakce.  
 
Účastnice kurzu naslouchají a případně také cvičí společně s 
lektorkou. Třetí část je již interaktivní, i když také online. Linky k 
připojení se distribuují s dostatečným předstihem před konáním 
kurzu.  
 
Je vhodné se předem domluvit na tom, jaké mají paní učitelky k 
dispozici cvičební pomůcky a případně těmto pomůckám téma 
přizpůsobit. Lze totiž připravit cvičení právě s využitím pomůcek, 
které mají paní učitelky ve třídách k dispozici. To bývá 
oblíbeným přizpůsobením programu.  
 
Zde si můžete udělat představu o tom, jak vypadají první dva 
bloky kurzu:  
 
https://video.zdravestistko.cz/programs/kurzy-zdraveho-stiska-
live  
 
Vhodné pro učitele MŠ. 
 

Přihlašujte se zde 

 

 

https://www.zdravestistko.cz/
https://www.zdravestistko.cz/
https://video.zdravestistko.cz/programs/kurzy-zdraveho-stiska-live
https://video.zdravestistko.cz/programs/kurzy-zdraveho-stiska-live
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-p1PJZAgO0nHYUcIjIFxm4IKg4UXdyWvrXiRcIbstiw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-p1PJZAgO0nHYUcIjIFxm4IKg4UXdyWvrXiRcIbstiw/edit?usp=sharing
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Webinář Logopedie 
Lektor: Lucie 
Pavlicová  

 

 
Cílová skupina:  
- Rodiče dětí předškolního věku (případně 1. ročník ZŠ)  

- Informace získané na webinářích jsou přínosné pro rodiče dětí 
i kojeneckého a batolecího věku  
 
 
Webináře nejsou svým charakterem navazující, nicméně 
informace jsou prolínající se – tedy v ideálním případě je lepší, 
když se zúčastní posluchači všech webinářů. Nejdůležitější a 
stěžejní informace jsou opakovány na každém webináři.  
 
Náplň webinářů:  
- vývoj řeči dítěte a jak jej podpořit,  

- stěžejní informace pro rozvoj řeči v domácím prostředí  

- tipy, rady a videoukázky pro efektivní rozvoj komunikačních 
schopností dítěte (propojování rozvoje řečových schopností s 
různými dílčími činnostmi podporujícími celkový 
psychomotorický vývoj dítěte)  

- podpora při fixaci jednotlivých hlásek (skupin hlásek) ve 
slovech, větách a tipy pro automatizaci jednotlivých hlásek do 
běžné řeči  

 

 

Přihlašte se zde 

 

https://forms.gle/szi869q3PBDnzFM57
https://forms.gle/szi869q3PBDnzFM57
https://forms.gle/szi869q3PBDnzFM57
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U vás ve škole 

Angličtina - 
Konverzace s rodilým 
mluvčím 
 

TLC  Trainings and 
Languages, s.r.o. 
 
Lektor:  
rodilý mluvčí, 
aktivní konverzace 
pro zažití vyučované 
látky 
 

Konverzace s rodilým mluvčím je forma aktivního učení 
zábavným způsobem pod vedením profesionálního lektora 
z anglicky hovořící země. Výuka je vedena hravou formou, 
děti jsou zapojovány do individuálních  
i týmových aktivit. Rodilí mluvčí je také seznamují  
s jinými kulturami a tradicemi, vedou je k respektu  
a multikulturní výchově. 
 
Konverzační hodiny dobře zapadají do školních osnov  
a efektivně doplňují standardní jazykovou výuku cizího 
jazyka. 
 
Téma vychází z probrané látky a vzájemné komunikace 
mezi pedagogem angličtiny a rodilým mluvčím. 
Interval výuky je zpravidla 1x měsíčně/skupina. Maximální 
velikost skupiny je 15 dětí. 
 
4 vyuč. hodiny po sobě jdoucích, 1x měsíčně 
 
V rámci tohoto plánu můžeme podpořit 1-2 školy!  
Vybrány budou školy, které se přihlásí na níže uvedený 
odkaz jak první. 

Přihlašte se zde 

 
 
 

Plán vzdělávacích aktivit, Vzdělávací aktivity můžete také sledovat na 
www.branabrnenska.cz/mistni-akcni-plan-ii-2017-2020 

https://forms.gle/N7G7DYKPTWd5ADY27
https://forms.gle/N7G7DYKPTWd5ADY27
https://forms.gle/N7G7DYKPTWd5ADY27

