
PÁ 10. 11.
od 18.00 do 19.00 hodin
multifunkční učebna pavilon B

Bertík a čmuchadlo 
(na motivy knihy od Petry Soukupové)

Bertíkovi je devět. Rodiče se rozvedli a on 
žije s maminkou, která si našla nového pří-
tele. Bert mu říká Rypouš. Vůbec celou tuhle 
životní změnu nese těžce. Připadá mu to 
jako zrada. Chci, aby bylo všechno jako dřív! 
Žárlí. Vzteká se. Je na všechny kolem sebe 
protivný. Vymýšlí naschvály. Až prázdnino-
vé setkání s tajemným tvorem - mluvícím 
zvířetem čmuchadlem - dokáže zlepšit jeho 
pohled na svět… 
Díky čmuchadlu Bertík pochopí, že vztahy 
mezi lidmi nejsou tak jednoduché, jak by si 
přál, a že to, co je důležité, pořád má. Smíří 
se s Richardovou existencí a snad si najde 
i jiné kamarády, než je čmuchadlo.

účinkují:
Alan Novotný
Markéta Lánská
Jakub Zedníček

www.listovani.cz

LISTOVÁNÍ

PÁ 10. 11.
od 19.30 do 20.30 hodin
multifunkční učebna pavilon B

Život k sežrání 
(na motivy knihy od Mikäela Olliviera)

Benjamin, pro všechny krátce Ben, žije 
s matkou na předměstí Paříže, chodí na 
sedmiletý gympl a je v pohodě. Jen ostatní 
jsou trochu nervózní... Ben váží o dvacet kilo 
víc, než by měl. Nezbývá než nastartovat 
vůli, přečkat výsměch spolužáků a pokusit 
se zhubnout. A taky pozná svou první lásku, 
Claire. Je tloušťka opravdu takový pech? 
Co se stane, když pro jednou člověk dietu 
poruší? A bude život poté krásný a snadný? 
Mikäel Ollivier na deka přesně vyvážil román 
o francouzském „metráčkovi“ současného 
světa, kde děti mohou mít všechno, co chtějí, 
a přitom jim často chybí to nejdůležitější. 
Knížka o hladu, pubertě, první lásce a snech.

účinkují:
Alan Novotný
Markéta Lánská
Jakub Zedníček

www.listovani.cz
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program
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HUDBA

PÁ–SO 10.–11. 11.
začátek od 12.00 a 13.00 hodin
umístění v rozvrhu učeben 

PEDAGOGICKÁ INSPIRACE 
Videoukázky dobré učitelské práce  
z prostředí českých škol
 
V pátek i v sobotu, vždy od 12 a od 13 hodin 
budou probíhat dvě po sobě jdoucí hodinové 
videodílny, ve kterých se na základě pozoro-
vání krátkých videoukázek z výuky pokusíme 
analyzovat některé učitelské dovednosti.

Od 12 hodin budeme propátrávat sekvence 
prvostupňových lekcí a od 13 hodin dru-
hostupňových lekcí a hledat ve videoukázce 
místa, která pomáhají zajistit bezpečné 
prostředí pro učení a organizovat práci ve 
třídě nebo stimulovat přemýšlení žáků. Dané 
situace budeme společně popisovat a inter-
pretovat a sdílet svoje zkušenosti, které se 
toho týkají.

Videodílny povedou pedagogické konzultant-
ky Pomáháme školám k úspěchu.

www.pomahameskolam.cz

PÁ 10. 11.
SYMFONICKÝ ORCHESTR
DALIBORA HAVLÍČKA
od 8.45 hodin
sportovní hala

Páteční ráno od 8.45 hodin všem účastníkům 
festivalu zpříjemní filmovou hudbou student-
ský Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka.

BEDŘICH & ZOUFALCI
rock‘n‘roll band
od 18.30 do 22.00 hodin
aula

složení:
Zdeněk Bedřich Hnyk
zpěv, kytara, foukací harmonika, kapelník

Honza Kubrycht
kytara, zpěv 

Michal Černý
baskytara, zpěv 

Petr Krejčí
bicí nástroje

VIDEODÍLNY

www.bedrichazoufalci.cz


