
oddělení DSŠ CASD Vás zve na seminář pro učitele DSŠ a rodiče 
zaměřený na téma 

„MŮJ ŽIVOT VE SBORU“ 

 
 

aneb jak vytvořit prostředí a podmínky k tomu, aby děti byly přirozenou 
součástí sboru a mohly se podílet na sborovém životě. 

Datum: 28. únor 2015  
Čas:  14:00 – 18:00 hodin 

Místo:  Ostrava - modlitebna CASD Ostrava – Město, Trocnovská 20, Ostrava – Přívoz 
(budova nového sídla Moravskoslezského sdružení) 

Program: 
• Písně, oslovení z Božího slova, modlitby  

• Teoretická část pro učitele zaměřená na prostředí a podmínky sdílení sborového života 
(nejen) mezi dětmi a mládeží podle věkových skupin  

• Práce ve skupinách (A - předškolní věk, B - školní věk, C - mládež) 

Další informace: Seminář je součástí cyklu (viz druhá strana), který je připraven a veden 
vedoucí DSŠ ČS-unie, sestrou Monikou Medkovou. 

Přihlášky: Prosíme o předběžný zájem (nahlášení účasti) nejpozději do 16.2.2015 
na e-mail: dobes.dan@gmail.com, popř. tel. 775789005 



Cyklus vzdělávacích seminářů pro učitele DSŠ v MSS 
Jednotlivá témata na sebe navazují 

Rok 2015 

1. Můj život ve sboru  

Aneb jak vytvořit prostředí a podmínky k tomu, aby děti byly přirozenou součástí sboru  
a mohly se podílet na sborovém životě.  

Kdy: sobota 28. 2. 2015 (14:00 – 18:00 hodin)  

Kde: Ostrava - modlitebna CASD Ostrava - Město, Trocnovská 20, Ostrava - Přívoz  

2. Moje služba ve sboru  

Aneb hledání způsobů, jak dát dětem prostor ve sboru k jejich službě podle jejich 
možností a schopností.  

Kdy: víkend 17. - 19. 4. 2015  

Kde: bude upřesněno  

3. Věříš mi?  

Aneb zodpovědnost a poskytování důvěry dětem, jaké sborové oblasti a aktivity jsou pro 
děti vhodné.  

Kdy: sobota 17. 10. 2015  

Kde: bude upřesněno  

V následujících letech pak budou následovat témata:  

• Inspirativní bohoslužba a děti.  

• Jak pracovat s dětmi v dnešní době?  

• Jak poznám duchovní dary u dětí a jakým způsobem je mohu rozvinout?  

• Metody práce s dětmi podle věkových skupin tak, aby děti rozuměly poselství Bible.  

• Co a jak mohu dětem předat?  

• Jak mohu poznat, že děti zapouštějí kořeny v adventistické identitě?  

 
 

Za oddělení Dětské sobotní školy 
Daniel Dobeš a Monika Medková 

 
 
 
 


