
 

 
 

Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. 

 Pozvánka  

na vzdělávací akci zástupců škol, školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání z území SO ORP Varnsdorf a SO 

ORP Rumburk 

 Poetická a hravá divadelní dílna – Rostislav Křivánek a Petr Herold 

která je pořádána v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP 

Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 

Datum, čas konání: úterý 25. srpna 2020,  9:00 –  15:30 
 

Místo konání: Městská knihovna Varnsdorf – 1. patro  
 

 

 

Vážení pedagogičtí pracovníci,  

 

srdečně vás zveme na další celodenní seminář: Poetická a hravá divadelní dílna pod vedením lektorského 

tandemu  Rostislava Křivánka, spisovatele a básníka, a Petra Herolda, ilustrátora. Seminář je určen pro pedagogy 

mateřských a 1. stupně základních škol. Maximální počet účastníků je 20 osob, kurz uspořádáme při min. 15 

účastnících. 

Z obsahu Poetické a hravé divadelní dílny: 

 Jazyková fantazie dětí (2 vyučovací hodiny) – ukázkové provedení poetické dílny, metodika práce 

s poezií, jak probouzet dětskou jazykovou fantazii, souvislosti jazyka a výtvarné stránky, poetika 

vlastních jmen 

 Výtvarná fantazie dětí (2 vyučovací hodiny) – ukázkové provedení poetické výtvarné dílny, metodika 

práce s dětskou výtvarnou fantazií, jak ji probouzet a jak nasměrovat; souvislost výtvarné stránky a 

jazyka, výtvarná poetika písmen 

 Jak se dělá divadlo (4 vyučovací hodiny) – metodika práce s dětskou akční fantazií, jak dětem představit 

divadlo jako žánr; jak je vtáhnout do hry a přitom ctít jejich specifika; jak probudit kreativitu; jak propojit 

různé schopnosti a talenty; jak probudit kolektivního ducha; ukázky hravé divadelní dílny 

Účast na semináři je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP 

Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Pro účastníky bude připraveno občerstvení. 

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem (svobodova@masceskysever.cz), uveďte prosím titul, jméno a příjmení, 

název školského zařízení. 

Doufám, že vás nabídka zaujala. Děkuji za spolupráci a těším se na podnětné setkání, 

 

Mgr. Lenka Svobodová 

koordinátorka aktivit a implementace MAP II 

T: +420 724 011 102, E: svobodova@masceskysever.cz 
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