
Oddělení Dětské sobotní školy Církve Adventistů Sedmého Dne
Vás zve na

UNIJNÍ SETKÁNÍ UČITELŮ 
DĚTSKÝCH SOBOTNÍCH ŠKOL

  

UNIJNÍ SETKÁNÍ UČITELŮ 
DĚTSKÉ SOBOTNÍ ŠKOLY

28.října 2017 v hotelu Hesperia v Olomouci,
 Brněnská 55, 779 00 Olomouc , GPS 49°34'20.36"N; 17°13'58.66"E 

od 09:30 - 15:30 hodin

Program:
 zamyšlení k poselství práce s dětmi tajemníka ČSU br. P. Čika
 prezentace práce s dětmi na jednotlivých sdruženích
 informace o připravovaných projektech pro DSŠ v rámci ČSU
 prezentace práce  s dětmi v Rumunsku
 prezentace materiálů pro práci s dětmi a jak s nimi pracovat 

Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, 
ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha,

Koloským 1:10 



Organizační záležitosti k setkání:

 prosíme, aby se mohl zúčastnit alespoň jeden učitel DSŠ ze sboru pro předání 
informací dál, (případně za okrsek)

 setkání je otevřené a mohou se ho samozřejmě zúčastnit také rodiny učitelů DSŠ 
nebo další pracovníci s dětmi či členové sboru, kteří podporují práci s dětmi

 prosíme, abyste nahlásili každého účastníka za váš sbor, popřípadě dalších členů, 
dětí, které se setkání zúčastní (kvůli zajištění organizace) do návratky

 pokud máte ve sboru v rámci práce s dětmi zajímavou aktivitu, se kterou byste se 
rádi podělili s ostatními, také to vyplňte v návratce, v odpoledním bloku bychom se 
rádi s Vámi sdíleli

 vystupující budou mít hrazenu cestu i oběd

 účastníci budou mít zajištěn oběd

 zvolili jsme místo mezi Českou a Slovenskou republikou  s  dostupností jak vlaky, 
tak autem, parkování před hotelem je zdarma. Hotel Hesperia je situován na 
předměstí Olomouce, vedle hlavní příjezdové komunikace do Brna.

 Informace o dostupnosti na místo najdete zde: 
http://www.hotel-hesperia.cz/cz/mapa/

 návratku odešlete nejpozději do 23.10. 2017 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7DJtApaNmqxFODcG9qJPmKiJKO-
W6PqYJCEF3RagYlyXslw/viewform?c=0&w=1

Těšíme se na setkání s Vámi, a věříme, že naše setkání Vám bude nejen povzbuzením a 
studnicí k čerpání nových námětů k práci s dětmi, ale také časem, kdy se můžeme 
společně dělit o zkušenosti práce s dětmi k oslavě našeho Pána.
Doufáme, že i v čase, kdy v církvi i v životě pracujeme na spoustě aktivit si najdeme čas 
na zastavení se, zklidnění a tak trochu se i ohlédneme za tím, co jsme již společně pro 
našeho Pána vykonali.

Za oddělení DSŠ v ČSU
Monika Medková
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