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HLAVIČKY 
aneb 

dobrodružné objevování možností našeho mozku 

Sdružení SOUBĚH a SPPolek s podporou Gymnázia F. X. Šaldy pořádají pro studenty primy a sekundy 

zábavný víkendový kurz na téma „Jak se soustředit, jak se učit, jak si pamatovat.“. 

Program je zacílen na rozvoj schopností pracovat s informacemi, ovlivňovat vlastní koncentraci a 

efektivně vytvářet paměťové stopy během učení doma i ve škole.   

Aktivity budou mít zážitkovou formu odpovídající věku a zájmu dětí. Podpoří týmovou spolupráci a 

budou mít jak intelektuální, tak i pohybovou část. Za dobrého počasí proběhne minimálně polovina 

programu venku. 

Termín konání akce:  pátek 7. října – neděle 9. října 2016 

Sraz:   v pátek v 16.00 na nádraží ČD v Liberci   

Návrat:   v neděli v 15.30 tamtéž 

Místo realizace:  Chata Liwet, Malá Skála – Mukařov, www.liwet.cz 

Finanční spoluúčast:   400 Kč   - částku, prosím, doneste spolu s návratkou třídní učitelce. V rámci 

celkového rozpočtu akce bude zajištěna doprava, ubytování, stravování (plná 

penze), rekvizity, program a úrazové připojištění mimoškolní akce. 

S sebou: přezůvky, věci osobní hygieny, ručník, léky, pyžamo, sportovní obuv na ven, 

oblečení na ven i do chaty, pláštěnka, baterka nebo čelovka, láhev s pitím, 

kartička zdravotní pojišťovny  

Cesta: Z rychnovského nádraží půjdeme na chatu pěšky 5 km, batohy budou 

odvezeny autem. 

Dozor a kontakty: Pedagogický dozor zastřešuje ředitel Mgr. Václav Ulvr (tel: 724 269 717) 

Realizaci programu zajišťuje tým 4 lektorů sdružení Souběh pod vedením  

Mgr. Zdeňka Novotného (tel: 603 837 346). Ubytovací a stravovací služby na 

chatě Liwet obstarává Mgr. Jakub Reindl (tel: 724 265 369) 

 

Pro přihlášení dítěte je třeba vyplnit elektronickou přihlášku i návratku níže. Přihlášení dítěte na kurz 

je možné učinit nejpozději do 30. 9. 2016, pokud kapacita nebude naplněna dříve. 

Elektronickou rezervaci účasti je možné provést ZDE. 

http://www.soubeh.cz/
https://docs.google.com/forms/d/15KjAz0qdip9aYHXH-KcuGl7G5E7KIF5NpucpXD-hEFY/viewform
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Návratka – souhlasy zákonného zástupce (rodiče)   Odevzdejte třídní učitelce do 3.10. 

 

Souhlasím s účastí syna / dcery  ____________________ na kurzu Hlavičky v termínu 7. - 9. 10. 2016. 

Souhlasím s fotografováním dětí během programu za účelem sdílení fotografií s rodiči účastníků. 

Potvrzuji správnost údajů v elektronickém rezervačním systému. 

Datum:         Podpis:  

__________________________________________________________________________________ 
 

http://www.soubeh.cz/

