
  

 

 

   BISKUPSTVÍ  ČESKOBUDĚJOVICKÉ 
     DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ STŘEDISKO 

 

                    Biskupská 4, p. schr. 14, 370 21 České Budějovice 
                        Tel.č. 380 420 313, e-mail: dks@bcb.cz,www.kc.bcb.cz 

                 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

chtěli bychom Vám nabídnout účast v Projektu do škol s názvem „KAM  PATŘÍM“, který by Vám pomohl 

k získání informací pro Vaše učitele a žáky z okolí Vaší školy nebo regionu.  

Region, ve kterém se nachází Vaše škola, má svou historii, své zajímavosti, o kterých by Vaši žáci měli 

vědět a které by pro ně mohly být přínosem v různých předmětech - např.  společenské vědy, dějepis, 

zeměpis, informatika… atd. Aby Vaše žáky tento způsob poznávání místa, kde žijí nebo kam chodí do 

školy, co nejvíce zaujal, a aby Vašim učitelům tento projekt pomohl k snadnějšímu předávání informací 

svěřeným žákům, nabízíme Vám dvouletý projekt, který, jak věříme, bude pro Vaše žáky dobrodružný a tím 

přitažlivý. 

Počítače a interaktivní tabule patří dnes mezi nejpoužívanější didaktické pomůcky. Tato skutečnost nás 

inspirovala k tomu, že Vám nabízíme získávání informací pomocí hry, která má podobná pravidla jako 

geocaching - turistická hra, která je bezesporu velmi oblíbená nejen mladou generací. 

První část hry proběhne ve školním roce 2013/14 v dubnu až květnu a bude spočívat ve Vašem přihlášení na 

naši facebookovou adresu https://www.facebook.com/dkscb (Diecézní katechetické středisko), kde vám 

poskytneme zajímavé informace z Vašeho okolí. Informace budou zveřejněny postupně a pouze částečně 

pomocí pracovních listů, které budou ke stažení. Druhou část pracovního listu a odpovědi na otázky Vašim 

žákům pošleme písemně do školy. Za správně zaslané odpovědi skupina obdrží stolní hru.   

Druhá část hry proběhne ve školním roce 2014/15 a bude spočívat v hledání ukryté schránky (keše), ve 

které dostanou Vaši žáci indicii k dalšímu pokračování hry a samozřejmě i věcnou odměnu. O této časti 

budeme více informovat na začátku školního roku 2014/15. 

Součástí tohoto dopisu je ukázka pracovního listu. Zajímavé informace Vám budeme posílat pomocí otázek, 

které děti vyluští, čímž získají správné odpovědi a informace přímo z okolí Vaší školy.  

S pozdravem  

Mgr. Martina Fürstová, Bc. Olga Švecová, 

Diecézní katechetické středisko 

Přihláška:  

Název školy:  

Odpovědná osoba:  

Kontakt: 

Možnost přihlášení na e-mail: dks@bcb.cz do 14. 3. 2014 


