Program letní školy přĳeli zpestřit i externí lektoři. Děti si užily bubnování s Jiřím
Adamem, 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. Nebezpečí pohybu na internetu představil Marek Vlach. Na
výletě v Praze jsme s Prokopem Závadou a jeho kolegy objevovali sopky a taje naší
Země v Geologickém ústavu. Také jsme protáhli těla a zaskákali si v Jump parku.
Práci na letních školách jsme vedli v duchu principů hodnotového vzdělávání,
vyzkoušeli jsme si i jednu z lekcí učebnice My jsme svět - přemýšleli jsme, co to
znamená udělat někomu radost.
Celkovou koncepci letní školy připravily a čas s dětmi trávily také Lucie Pečinková,
Linda Jandejsková a Michaela Stoilova z HVCM.
Fotit, natáčet a účastníky si užít přĳel za HVCM také fotograf Jiří Šeda.

Užili jsme si výlet k jezeru v režii paní učitelky Marty, sportovní
aktivity na školním hřišti s panem učitelem Radkem i zábavnou hru
Kufr organizovanou Janou, Martinou, Petrou a Zuzkou ze Sovičky.
Každý den jsme věnovali dvě půlhodinovky (někdy se to i protáhlo)
individuální školní práci, kdy měl každý účastník pro sebe (případně
pro malou skupinku) jednoho učitele nebo dobrovolníka, který se
mu věnoval.
Celou letní školu jsme zaznamenali na dlouhou roli papíru,
zachycující den po dni jako filmová políčka.
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. Letní školu podpořil Ústecký kraj.
Čerstvé pečivo na svačinky darovalo PEKAŘSTVÍ OERTELT, s.r.o.
Skvělé obědy nám za příznivou cenu chystala restaurace Severka
Velmi si vážíme finanční podpory na obědy od Natalstav, s.r.o. a ZPS
stavení, s.r.o. Oběd v Praze nám daroval a o skvělou
atmosféru se postaral Vinohradský pivovar.
Za tým HVCM,
Michaela Stoilova
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