Program letní školy přĳeli zpestřit i externí lektoři. Příběhy vyprávěl Martin
Hak, do říše rytmů a melodií nás zavedl Danny Takieddin, čísla kolem nás a
matematiku v denním životě děti odhalovaly s Michaelou Antalíkovou, dílnu
divadelní improvizace a slam poetry vedl Honza Dibitanzl a závěr letní školy
se nesl v duchu graffiti s Foggy Fogošem. Bonusovou lekci jógy si pro
zájemce připravila maminka jedné z účastnic. Platformu Talentify.me přišli
představit Jindra Marešová a Štěpán Materna, nakonec s námi zůstali celé
odpoledne a zapojili se i do individuálního doučování. To probíhalo
pravidelně každý den a umožnilo dětem soustředit se na tu oblast školní
práce, která jim dělá problémy, případně na to, co jim jde a často na to není
čas. V tomto čase se jednotlivým dětem nebo malým skupinkám věnoval
vždy jeden dospělý. Celou letní školou se vinulo téma mapy a deníku, které
nám přiblížila paní učitelka Anička. Děti si pak o každém dni udělaly zápis.
Okolí Dixíku jsme poznávali v bojovce, která nás zavedla až k řece. Úkoly
nebyly vždy jednoduché, ale odvážně si s nimi poradili všichni.

Práci na letních školách jsme vedli v duchu principů hodnotového
vzdělávání. Celkovou koncepci letní školy připravily Lucie Pečinková a
Michaela Stoilova z HVCM.
Fotit, natáčet a účastníky si užít přĳeli za HVCM také Jiří Šeda a Linda
Jandejsková, ředitelka organizace. Jeden den s dětmi strávila i Petra
Nováková z HVCM.
O uskutečnění letní školy se také zasloužily pracovnice školského
odboru MČ Prahy 7 Sylva Svobodová a Tereza Rafoth a Jindra
Marešová z Talentify.me.
Městské části také vděčíme za možnost obědvat v jídelně městského
úřadu. Za skvělé obědy za vstřícnou cenu děkujeme Bistru Mezi řádky.
Výborné dezerty od nich nám stačily i na svačinu.
Obrovský dík patří dárcům, kteří nás podpořili finančními dary. Bez
jejich přispění by letní škola nemohla vzniknout, nebo by nebyla
rozhodně tak povedená.
Dlouhodobý sponzor našich projektů, který věří, že naše práce má
smysl, je Bader Philanthropies. MČ Praha 7, která nám kromě
morální podpory, důvěry paní radní Hany Šiškové, osobní
návštěvy na letní škole pana starosty Jana Čižinského
a skvělých nápadů a tipů Sylvy Svobodové a Terezy
Rafoth, přispěla i finančně.
Za tým HVCM,
Michaela Stoilova
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