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Vážení rodiče, milovníci přírody!
Od vydání našeho prvního Tykadla uběhl celý rok. Snažili
jsme se postupně vás seznamovat s tím, co v naší stanici děláme,
kteří lidé nám pomáhají, co se nám povedlo a co nového chystáme.
Vzhledem k tomu, že se první dvě čísla našeho malého časopisu

líbila a také proto, že se stále setkáváme s tím, že o naší práci není
veřejnost dostatečně informována, chceme v tom i letos pokračovat.
Možná se ptáte, proč jsme zvolili právě tento název.Tykadlo je
vlastně živá anténa, která přijímá informace z okolí a je
prostředníkem kontaktu. A nám jde především o kontakt s vámi.
Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 33 kroužků
z původní nabídky 44 zájmových útvarů. A jak jsme vám v červnu
slíbili, rozšířili jsme naši nabídku o Chovatelství psů.
Vedoucí kroužku je Lucie Řezníčková, předsedkyně
kynologického svazu, která ve spolupráci s dalšími členy chystá
projekt s protidrogovou tématikou Psí duše pro děti ze základních
škol. Máme se na co těšit!
Psům se věnuje od útlého mládí, má velké zkušenosti
s chovem Německých ovčáků. Na schůzky chodí v doprovodu své
fenky Elinky.
Společně se snažíme dětem přiblížit psí řeč a seznámit je
s výcvikem přímo na cvičišti. Postupně se učíme, co dělat s malým
štěňátkem, jak se o něj postarat, jak mu poskytnout první pomoc . A
naše hlavní zásada zní : pejsek je na nás závislý 24 hodin denně po
dobu minimálně 10 let. A to si musí každý uvědomit dříve, než si
psího kamaráda pořídí.
Lucie Řezníčková
Dalším novým kroužkem je Chovatelství exotického
hmyzu, který vede pan Květoslav Novák. Od raného dětství se
zajímal o živou i neživou přírodu, ale z opravdu širokého záběru
nakonec zvítězil hmyz. Již 10 let se věnuje chovu exotického hmyzu
a má ho doma opravdu velké množství. Od letošního roku zakládá
spolu se svými svěřenci terária i u nás ve stanici.
V prvním pololetí se chlapci postupně seznamovali se
základy chovatelství několika druhů brouků a strašilek. Vyzkoušeli

si, že to není zdaleka tak snadné jako chovat některé hlodavce. Než
se však naučí tu spoustu věcí souvisejících s tímto koníčkem, uplyne
ještě hodně času, neboť je to bohatá studnice zábavy, poznání a
krásy.
Chtěl bych touto cestou popřát všem mým klukům hodně
zvídavosti a tolik potřebné trpělivosti do dalších dnů či let, ale to už
záleží na každém z nás.
Květoslav Novák

Podařil se nám otevřít kroužek Chovatelství drobného
zvířectva pro handicapované děti, který vede paní Ing. Ludmila
Janoštíková.
Ve čtvrtek mezi patnáctou a šestnáctou hodinou se schází děti ve
specializovaném chovatelském kroužku. Tuto dobu jsme totiž
nabídli dětem s nějakým handicapem, které mají rády zvířata a
chtěly by o ně pečovat stejně jako děti ostatní.
V konečné podobě vznikl kroužek integrovaný, to znamená, že jej
navštěvují děti s handicapem i bez něj. Mezi dětmi navzájem
vznikají pěkná přátelství, vzájemná pomoc při práci se zvířaty se
stala samozřejmostí.
Děti se na svá zvířátka těší po celý týden a pravidelně jim
nosí jablíčka, mrkev, sušený chleba, zrní a jiná krmiva. Zvířátka je
za jejich lásku a péči odměňují důvěrou, mazlením, laskáním a
pohledem krásných očí.
Ve zbývajícím čase se zabýváme tvořením různých výrobků
z přírodnin a jiných materiálů.
Pochvalu si zaslouží Nela Serafimidisová, Martina Diasová,
Michalka Macková, dále Anetka Vencálková, Saša Mžigodová a
Kryštůfek Mžigod. Kryštůfek, přestože chodí ještě do školky,
navštěvuje chovatelský kroužek již několikátý rok.
Velký dík patří také paní Serafimidisové, která s námi
pravidelně tráví čas a je pro všechny velkým přínosem.

Srdečně zveme a rádi uvítáme všechny děti, které by se
k nám chtěly přidat.
Ing. Ludmila janoštíková
Zájmový útvar Kamarádi divadla je další novinkou
tohoto školního roku. Divadelní soubor Průvan pod vedením V.
Fačevicové bude letos slavit už své desáté narozeniny. Každoročně
se účastní přehlídky divadelních amatérských souborů ŽATVA, děti
se účastnily Dětské scény v Ostravě, zahrály si v Polsku a umístily
se na 1. místě v soutěži dětských divadel „Mikulovický škrpál
2005“. Nyní chystáme pohádku „Ať zvířátka nežalují“, kterou
chceme nabídnout dětem 1. stupně ZŠ.
Na podzim se nám podařilo získat finanční dotaci od
nadačního fondu Veronica na vybudování naučné stezky dřevin
v areálu naší zahrady. Chceme ji nabídnout pro výukové programy
třídních kolektivů celého jesenického regionu. Projekt má být
dokončen do června 2006.
V listopadu jsme vyhodnotili l. kolo Přírodovědné
korespondenční soutěže pro MŠ, ZŠ, Speciální školy a gymnázium,
které se tentokrát účastnilo 277 dětí z celého regionu Jeseník.
Drobné věcné ceny od našich sponzorů České lesy a.s. a partnerů
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si odnesli žáci z těchto
škol: I. kategorie:1. ZŠ Javorník II.B
MŠ a ZŠ Kobylá nad Vidnávkou - 1.-3. roč.
2. ZŠ Skorošice
MŠ Vápenná
3. MŠ Široký Brod
jednotlivci
1. J. Zetocha
ZŠ Javorník
2. O. Lexman
ZŠ Bělá pod Pradědem
3. V. Dlouhá
ZŠ Javorník
II. kategorie: 1. ZŠ Vidnava, kolektiv dětí III.B
2. ZŠ Bělá pod Pradědem, kolektiv dětí IV.tř
3. ZŠ Skorošice ZŠ Fučíkova

jednotlivci
1.
III. kategorie: 1.
2.
3.
jednotlivci
1.
IV. kategorie: 1.
2.
3.
jednotlivci
1.

B. Čmelová ZŠ Javorník – s pochvalou
ZŠ Nábřežní Sasanky VII.tř.
ZŠ Javorník VII.A V. Micáková...
ZŠ B. Němcové VII.A Gumítci
ZŠ Nábřežní Slunečnice
M. Surovíková VI.A ZŠ Javorník
ZŠ B. Němcové Smajlíci VIII.A
ZŠ Žulová IX.tř.
ZŠ Nábřežní, Špagetky VIII.tř.
L. Trčková IX.tř. ZŠ Mikulovice

Chovatelství drobného zvířectva, Vlastivědný kroužek, Přátelé
přírody, Pěstitelství a také ve třech skupinách Angličtiny pro děti na
MŠ Kopretina.
Na tomto místě bych vás ráda seznámila s činností svých
kolegů v Domě dětí a mládeže Jeseník.

V novém školním roce jsme pro vás připravili 76 zájmových
kroužků, ve kterých pracuje celkem 936 dětí a spolupracuje s námi
54 externích pracovníků v celém jesenickém regionu.

Všem účastníkům děkujeme a blahopřejeme!
Před Vánocemi jsme opět pozvali děti z mateřských a
základních škol do Rytířského sálu Vlastivědného muzea Jeseník,
kde jsme uspořádali výstavu vánočních ozdob a dekorací. Děti si
vyzkoušely práci s vizovickým pečivem, zabalily dárek, pověsily
vlastní ozdoby na stromeček a také si připomněly staré vánoční
tradice našich předků. Povídali jsme si o tom, jak se slaví Vánoce u
nás, ale také v různých zemích celého světa.
O tom, jak šikovné jsou dětské ruce, nás přesvědčil Vánoční
jarmark, který se konal 16. prosince na školním dvoře naší školy.
Počasí nám moc nepřálo, sníh, déšť a vítr nám to trošku kazil, ale
děti i rodiče si odnesli milé vánoční drobnosti.
S novým rokem přišla velká změna. Od 1.1. 2006 jsme
součástí Domu dětí a mládeže Jeseník. Tím končí naše úzká
spolupráce se Základní školou Jeseník, Průchodní 154. Je nám to
líto, protože spolupráce byla skvělá…Ale věříme, že spojení
volnočasových aktivit do jedné organizace přinese mnoho dobrého
pro nás pro všechny. S touto změnou přišla i nová pracovnice Ing.
Jana Hálová, se kterou se děti budou setkávat v zájmových útvarech

V I. pololetí proběhla řada sportovních soutěží a
turnajů pro ZŠ i SŠ – okresní kola v odbíjené SŠ , ve stolním
tenisu, tradiční soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka. Velice se
vydařilo okresní kolo v přespolním běhu, které se konalo
v lyžařském areálu Miroslav v Lipové Lázních. Pořádali jsme také
KK v přespolním běhu, které se konalo tradičně ve Smetanových
sadech. Mladí šachisté se utkali jako každoročně v okresním kole .
Pro sportovní zápolení dětí a mládeže Jesenicka byly
připraveny i další soutěže a turnaje. Rádi bychom poděkovali všem ,
kteří se s námi na pořádání uvedených sportovních akcích podíleli.
Z dalších programů a akcí v DDM to byly výukové programy
pro 1. st. ZŠ – Seznamujeme se s ilustrátory dětských knih – Adolf
Born, Josef Lada a české Vánoce, kterých se zúčastnilo přes 200
dětí.
Velký zájem byl letos opět ze strany veřejnosti o tradiční
Bazar dětského oblečení, obutí a sportovních potřeb, který se konal
na podzim.

Podzimní prázdniny patřily turnaji ve společenských hrách a
práci na PC. Zorganizovali jsme okresní kolo výtvarné soutěže
Vánoční malování, mateřské školy z okolí využívají pro první
seznámení s hlínou - Keramickou školičku . Pro školní družinu a
školní kluby připravujeme odpoledne soutěží „ Pátek v DDM“ .
V rámci příhraniční spolupráce (Euroregion Praděd), jsme se
už podruhé s PTTK Prudnik podíleli na Mikulášském výstupu ( Rajd
Mikolajkowy) na Biskupskou kupu, kde společně české a polské děti
vítaly Mikuláše , a bylo nás tam v sobotu 3. prosince kolem 150 .
V současné době připravujeme další okresní kola sportovních
soutěží a turnajů , okresní kola vědomostních soutěží – Dějepisné
olympiády, Olympiády v českém jazyce pro ZŠ i SŠ, regionální
přehlídku v uměleckém přednesu mládeže – Wolkrův Prostějov.
Ve spolupráci s MěKZ uspořádáme 15. března okresní kolo v dětské
recitaci v klubovnách jesenického divadla. Také už máme
připravenou , či připravujeme, obsahovou náplň letních táborů,
zejména příměstských.

Středa 8.3. 2006

Puzzlejáda – soutěž ve skládání puzzlí - od 9,30
hod. v DDM
Lyžování v lázních Jeseník – sjezdovka VLL, od
10,00 do 12,00 h.
Seznamujeme se s PC – od 13,30 do 16,00 hod.
v DDM

Čtvrtek 9.3. 2006

Drátování - keramiky, skla , kamínků . (přineste si
to, co chcete odrátovat) – DDM od 9,30 hod.

Pátek 10.3. 2006

Pojďte to zkusit s námi (2. část) – keramika pro
veřejnost ( pro účastníky pondělního programu ) od
9,00 hod. v DDM

Rádi bychom vám již teď nabídli program pro vaše děti na
jarní prázdniny (od 6. do 10. března) :

Víte, že...

Pondělí 6.3. 2006

Šachový turnaj (pro žáky ZŠ) - od 9,00 hod.
Pojďte to zkusit s námi (1.část) - keramika pro
veřejnost
( program je dvoudenní , v pondělí a pátek , abyste si
mohli dokončit výrobek) úhrada 30,- Kč za oba dny

Úterý 7.3. 2006

Seznamte se s PC

- od 9,00 hod. (DDM)

Mgr. Jiří Hanefl, Mgr. Alena Hůževková, Iva Janošťáková

... jsme navázali úzkou spolupráci s hnutím Brontosaurus?
... 3. dubna instalujeme výstavu v kině POHODA?
...4. dubna otvíráme Velikonoční výstavu v Rytířském sále
Vlastivědného muzea Jeseník?
...chystáme 22. dubna v rámci akce Otvírání Země
Den otevřených dveří v naší stanici?
...na jaře pojedeme s našimi dětmi na výstavu FLORA OLOMOUC?
... na konci školního roku plánujeme navštívit Zoologickou zahradu
v Ostravě a arboretum u Opavy?
...máme ještě volná místa v našich kroužcích?

Přijďte mezi nás!

