26.
Milí příznivci Labyrinthu,
děkujeme za zájem o projekt Open School Space a laboratorní školu Labyrinth.
Vašeho zájmu si velmi ceníme, a proto Vás prostřednictvím newsletteru pravidelně
informujeme o připravovaných i proběhlých aktivitách a sdílíme s Vámi inspirativní
odkazy týkající se vzdělávání.

Aktuality projektu Open School Space a školy Labyrinth
Skype s kamarády z New Yorku
V úterý 25. října se žáci a učitelé školy Labyrinth pečlivě připravovali na
první společný Skype s kamárady z partnerské laboratorní školy v New
Yorku – The School at Columbia University. Online setkání dopadlo
dobře. Děti se navzájem představily a odpovídaly na připravené
otázky. Mnoho dalších zvídavých otázek bude zodpovězeno příště.
http://www.theschool.columbia.edu/page

Vznik první laboratorní školy ve Francii
Školu Labyrinth kontaktovala minulý týden paní docentka Pascal Haag, která nyní působí na
School for Higher Studies in Social Sciences v Paříži. Paní docentka je součástí přípravného týmu,
který zakládá první laboratorní školu ve Francii, která zahájí činnost v září 2017. Francouzský tým
projevil velký zájem o projekt Open School Space a školu Labyrinth. Těšíme se na další sdílení a
propojování.
Více o Lab School Paris na http://www.labschool.fr/fr/lab-school/.

Návštěva Mirky Škardové ze Začít spolu
Ve čtvrtek 3. listopadu navštíví školu Labyrinth milá kolegyně Mirka Škardová, národní
metodička, lektorka a mentorka Vzdělávacího programu Začít spolu. Mirka Škardová stála u
zrodu tohoto programu v České republice. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogů působí jako
lektorka základních a rozvíjejících kurzů Začít spolu. Lektoruje kurzy zaměřené na týmovou
spolupráci a komunikaci a vzdělávací akce na podporu rozvoje čtenářské a předčtenářské
gramotnosti. Je autorkou čtyř dětských knih pro počáteční čtení.
Více o programu Začít spolu na http://www.zacitspolu.eu/index.html.

Borci z brněnského Labyrinthu
Borci z brněnského Labyrinthu, tak zní nadpis článku o škole Labyrinth, na který se můžeme těšit
v příštím čísle české verze nadnárodního zpravodajského časopisu Newsweek.
http://newsweek.cz/

DOX – příprava druhého ročníku mezinárodního festivalu
Eduspace Brno 2017
Zástupci školy Labyrinth pořádají v pátek 4. listopadu setkání v DOXu, Centru současného
umění k jednomu z témat mezinárodního vzdělávacího festivalu Eduspace Brno 2017. Účastníci
setkání budou řešit podporu kreativity a inovativnosti ve vzdělávání dětí od první třídy.
http://www.dox.cz/cs/

Inspirace
Corinth Classroom
Pedagogové školy Labyrinth se ve čtvrtek 3. listopadu pod vedením Martina Bukáčka seznámí
s výukovou pomůckou nové generace – Corinth Classroom. Společnost Corinth je český startup,
který se úspěšně prosadil ve vytváření 3D obsahu, který poutavě zobrazuje svět kolem nás, za

použití nejmodernějších technologií, propojuje vzdělávání a herní svět. Corinth sídlí v České
republice a své zastoupení má i v Silicon Valley.
Více o Corinth Classroom na https://www.ecorinth.com/.

Pozvánka
PASCO konference tour 2016/2017
Badatelská výuka přírodních věd v praxi.
Ve středu 9. listopadu proběhne v Brně na Gymnáziu Kpt. Jaroše již 6. ročník PASCO konference,
pravidelné setkání učitelů přírodovědných předmětů. Součástí konference bude interaktivní
výstava, demonstrace zajímavých experimentů i praktická práce v hodině.
Více o PASCO konferenci na http://www.pasco.cz/clanek/pasco-konference-tour-2016-2017.

OPENALT KONFERENCE
Ve dnech 5. – 7. listopadu se v Brně koná OpenAlt konference nejen o vzdělávání … Motto
konference je „Otevřeným přístupem k otevřené společnosti.“ V neděli v 12:00 na konferenci
vystoupí ředitel školy Labyrinth Břetislav Svozil s příspěvkem Prostory vzdělávání.
http://openalt.cz/2016/

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA – ROBOTIKA
V pátek 11. listopadu od 16:00 proběhne rodičovská kavárna na téma robotika. Ondřej Konečný
představí základní pomůcky, především LEGO WeDo 2.0, se kterými budeme do konce školního
roku v rámci kroužku pracovat.

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
V týdnu od 7. listopadu budou ve škole probíhat přípravy na Svatomartinskou slavnost, která
vyvrcholí v pátek 11. listopadu v 17:00 společným průvodem. Podrobnější informace budou
zaslány prostřednictvím týdenního plánu.

Tým Open School Space a Labyrinthu

