Středisko volného času DUHA Jeseník
Průchodní 154, 790 01 JESENÍK, tel. 584 401 262, 777 945 741, 774 001 547
e-mail: duhajes@volny.cz, www.duhajes.cz

a podílel se na přípravě první jesenické Bambiriády ( prezentace organizací
pracující s dětmi a mládeží ), kde si s ostatními kolegy připravil pro děti zábavné
hry a soutěže.
Děkujeme za krásné vystoupení s dravci zprostředkované panem Ing.
Jaromírem Latnerem, jehož trvalá pomoc a dlouholetá přízeň umožňuje rozvíjet
a rozšiřovat naše volnočasové aktivity v celém jesenickém regionu.
Děkujeme všem pracovníkům Lesní správy Jeseník, kteří se podílejí na
tom, aby naše středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky pro
naše zvířata.Těšíme se na další spolupráci v novém roce 2008.
Mezi letošní novinky patří:
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2007/ 2008

Vážení přátelé !
První školní rok v nových prostorách máme za sebou. Všichni jsme se
snažili o vaši spokojenost a doufáme, že se nám to podařilo.
Chtěla bych v úvodu poděkovat všem našim partnerům a sponzorům, bez
jejichž pomoci by nebyla naše nabídka tak široká Jsou to především: Lesní správa
Jeseník, ZP MV ČR, Omya , Lázeňská lékárna a všem ostatním za příležitostnou
pomoc.
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování Lesní správě Jeseník
za jejich dlouholetou spolupráci a podporu, bez které by naše přírodovědně
ekologická činnost byla značně omezena.
Děkujeme za drobné věcné ceny, které jsme použili převážně jako
odměny v 1. a 2. kole Přírodovědné korespondenční soutěže, které se zúčastnilo
604 dětí z celého jesenického regionu, v soutěži o NEJ.. pozdrav naši planetě Zemi
v rámci oslav Dne Země a v dalších přírodovědných aktivitách.
Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi, který s námi velmi ochotně
spolupracoval na přípravě místního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list
v přírodovědně ekologických disciplinách, pomáhal nám s prázdninovým táborem

PRVNÍ DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
pořádaný ve spolupráci s OBČANSKÝM SDRUŽENÍM KLUB RODIČŮ A
PŘÁTEL SVČ DUHA JESENÍK navštívilo velké množství dětí a rodičů, kteří
s námi prožili velmi příjemný podvečer ...
V úterý 11.12. 2007 sice pršelo, počasí připomínalo spíše jarní měsíce
než adventní čas, ale v našich venkovních i vnitřních prostorách bylo velmi
rušno. Svítící vánoční strom všem připomínal blížící se Vánoce, vůně punče a
teplého čaje lákala návštěvníky k občerstvení spojenému s ochutnávkou
jednohubek, které si připravily děti ze zájmového kroužku Zdravé vaření. Ty také
napekly a nazdobily perníčky, které všem hrdě nabízely. Stoly se venku
prohýbaly pod výrobky z keramiky, přírodních materiálů a přáníček, které si mohl
za symbolickou cenu z našeho jarmarku odnést opravdu každý. Ani drobné kapky
deště nezabránily vystoupení dětí ze zájmových kroužků, které zahrály a zazpívaly
vánoční koledy za doprovodu kytar i zobcových fléten přímo venku u
nazdobeného smrčku. Ve vnitřních prostorách si návštěvníci prohlédli vánoční
výstavu dětských výrobků.
V závěru jsme si všichni společně zazpívali nejznámější vánoční koledy
a i když pořád padal drobný déšť, nám se domů vůbec nechtělo...
DEJ BŮH ŠTĚSTÍ...
a jiné vánoční koledy zněly 27. prosince z našeho nádvoří, kde se sešlo více jak
dvě stě lidí na premiéře Vánoční hry o Ježíškovi...
Ve hře, která vznikla pod režijním vedením paní Ludmily Liberdové,
nechyběl svatý Josef, rozdávající všem přítomným světlo k zapálení svíček, jako
symbol lásky, pokoje a dobré vůle mezi lidmi. Svatá Marie po celou dobu kolébala
své děťátko, které ani jednou nezaplakalo. Pastýři rozdávali dětem sladkosti, my
jsme nabízeli perníčky, voňavé vánočky a horký čaj k zahřátí. Odvážní malí
koledníci si u mikrofonu vykoledovali drobné dárečky a taky se dostalo na méně

známé vánoční zvyky našeho kraje, jako je věštění z hrnců, přenášení polen
svobodnými dívkami a další.
Chtěli bych poděkovat především paní Mgr. Bohumile Tinzové – autorce
této akce, pořadatelům – Státnímu okresnímu archivu Jeseník, OS Virtus, MKZ
Jeseník a všem, kteří nám pomáhali a sponzorsky přispěli.
Věříme, že se za rok na této akci opět ve zdraví sejdeme a nezabrání
tomu ani sníh, ani mráz - stejně jako letos.
Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 137 kroužků z více než 60ti
druhů aktivit, které navštěvuje 1489 dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje
s námi 77 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu.
Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Francouzština,
Chovatelství koček, Orientální tance, Country tance pro nejmenší a Bikros.
Rozšířili jsme naši činnost na oblast Zlatých Hor, kde jsme navázali spolupráci se
základní školou.
Z nově otevřených druhů kroužků nabízíme:

Chovatelství koček
Tento kroužek je v letošním školním roce novinkou a z velké části jej
navštěvují děti, které mají doma kočičku a chtějí mít o chovu svého mazlíčka více
informací. V našem chovatelském zařízení kočky chovat nemůžeme, proto děti
velmi rády přivedou svého mazlíčka do kroužku z domu. Dále ve své práci
využíváme hojně knihy, časopisy a také videokazety. I ve druhém pololetí mezi
sebou uvítáme každého případného zájemce.
Ing. Ludmila Janoštíková

Francouzština
V letošním roce se nám nepodařilo otevřít kroužek španělštiny , ruštiny a
němčiny, ale poprvé se u nás objevila francouzština. Vedoucí tohoto zájmového
útvaru je paní učitelka Eva Bubíková, která se pravidelně schází se svými
studentkami každý čtvrtek od 14.30 – 16.00 hod.

Country tance pro nejmenší
Paní Ludmila Plášková si k odrostlejším tanečníkům letos přibrala ještě
kroužek dětí od 6 let. Scházejí se v základní škole v Supíkovicích a my se moc
těšíme na jejich první vystoupení.

Teraristický kroužek
V letošním roce se projevil zvýšený zájem o chov hadů, proto jsme
otevřeli kroužky dva – v pondělí a v pátek. O tyto kroužky je mezi dětmi stále
velký zájem, zejména mezi těmi, které fascinují plazi. Jen málo rodičů je této
dětské zálibě příznivě nakloněno natolik, že by dovolili chovat plazy doma a proto
mohou děti v našich kroužcích svou zálibu plně realizovat.
Ale hadi nejsou jen elegantní zvířata zářící všemi barvami, jsou to také
divoká zvířata, která mohou být pro svého chovatele za určitých okolností
nebezpečná. Aby mohly mít děti ze svých svěřených hadů nezkalenou radost, učí
se v teraristickém kroužku vše potřebné k jejich životu v zajetí, také jak s nimi
zacházet a podobně.
Mezi našimi hadími mazlíčky není žádný, který by pocházel z volné
přírody, protože všichni plazi žijící v naší české přírodě jsou chráněni zákonem.
Proto chováme cizokrajné, i když z umělého odchovu pocházející hady a ještěrky,
na příklad krajty královské, hroznýše královského, užovky černé, užovky červené,
užovky hnědé, gekončíky noční a další.
Ing. Ludmila Janoštíková

Orientální tance
SPORT
Zájmový útvar je určen dívkám a ženám, které si chtějí vyzkoušet pod
vedením Vladislavy Mrňkové taneční dovednosti dalekého východu. V poslední
době se tento druh tance setkává se stále větším zájmem snad i proto, že kromě
příjemné relaxace blahodárně působí na oblast páteře a celkové zdraví.

Jednou z nosných volnočasových aktiv SVČ DUHA je sportovní nabídka.
Možností je,díky spolupráci se školami i sportovními oddíly, velmi mnoho. I když
činnost jednotlivých kroužků není zaměřena přímo na výkonnost, začínají členové

při účasti v soutěžích dosahovat pěkných výsledků. Například ve florbalu, jiujitsu, stolním tenisu, šachu a dalších sportech. SVČ též podporuje jeden
z nejúspěšnějších sportovních oddílů karate.
Opět se začíná rozvíjet spolupráce s bikrosovým klubem v Jeseníku, kam
se mohou přihlásit nejmenší děti – ve věku 6 – 8 let. Mnozí z těchto adeptů
bikrosového sportu mají za sebou již první závody. V současné době se děti
scházejí v tělocvičně na Nábřežní ul. a s nástupem jara již využijí svá kola na
pěkné bikrosové dráze. Jen málokterým ze začínajících sportovců se podaří stát
občas při tréninku vedle českých reprezentantů a možná i olympioniků, kterými
jsou v Jeseníku R.Labounková a J.Švub
Především florbal patří mezi nejoblíbenější sporty pro svoji dynamičnost
a družstva Gymnázia, která trénují v rámci činnosti kroužků SVČ patří k nejlepším
nejenom v okrese, ale i kraji. Poděkování za podporu sportovní činnosti patří
vedení Gymnázia.
Rozvoj školní sportovní činnosti je již po mnoho let spojen s existencí
Asociace školních sportovních klubů, do které jsou zapojeny všechny školy
v okrese. I když většinu úkolů AŠSK zajišťuje SVČ DUHA, okresní kola soutěží
se konají na jednotlivých školách okresu. Těm nejaktivnějším patří poděkování
mladých sportovců. Patří mezi ně především Gymnázium, SOU potravinářské,
SOŠ a SOU stroj. a stavební, ZŠ v Javorníku, České Vsi, Vidnavě či Supíkovicích.
Mgr. Jiří Hanefl

Výukové programy v 1. pololetí
V měsíci listopadu jsem zahájila další ročník výukových pořadů
Seznamujeme se s českými ilustrátory dětských knih, pořadem o malířce a
ilustrátorce Heleně Zmatlíkové . Na listopad také připadlo 100. výročí od narození
švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové , jejíž knížky H. Zmatlíková také
ilustrovala. A proto jsme si připomenuli i toto výročí. Byla jsem mile překvapena ,
když o tomto výročí některé děti už věděly z tisku či televize a dokázaly to
kamarádům a spolužákům říct.
Tradičně v prosinci zařazuji malíře , spisovatele a ilustrátora Josefa Ladu,
protože právě na prosinec připadá jak výročí narození, tak úmrtí. A letos byla
výročí „kulatá“ , 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí našeho nejznámějšího
malíře a ilustrátora. Obou výukových pořadů se zúčastnilo přes 400 dětí z 1.
stupně , které se v obou pořadech velmi aktivně zapojily. Doplňovaly pořad
ilustrátorů …

Od ledna je v nabídce SEV další novinka – program Člověk a voda, který
je přizpůsoben pro děti mladší i starší a jeho snahou je přiblížit žákům tuto
životadárnou tekutinu v souvislostech ochrany životního prostředí.
Programů, které nabízí školám a školkám SEV je ještě více, než kolik
jsem jich zmínila, z dalších uvedu např. Exkurze u našich zvířátek, program
Vyrábíme z přírodnin nebo program věnovaný ochraně zvířat.
Naší snahou je vyjít vstříc požadavkům učitelů základních i mateřských
škol a nabídnout doplnění informací a zkušeností dětem a žákům takovou formou,
která je pro ně přitažlivá a přínosná, přičemž samozřejmě klademe důraz na
ekologické zaměření všech nabízených programů.
Ing. Jana Hálová
Ve dnech 14.- 15.12 2007 jsme připravili bohatý program pro dvoudenní
výlet žáků 4.-5. třídy ze ZŠ v Černé Vodě.V pátek večer se děti zúčastnily besedy
na hvězdárně s panem Pavlem Kláskem, kde si ověřily své znalosti z astrronomie a
také načerpaly i spoustu nových informací.Bylo jim jen líto, že ten den bylo
zataženo a tak na obloze nebylo téměř nic vidět. Druhý den si prohlédly ve
středisku ekologické výchovy odchovny a potěšily se s našimi zvířátky.
Nejvíce byli spokojeni v keramické dílně, kde si vyrobily dárečky pro
své blízké. Dětem se u nás moc líbilo a rádi by si pobyt zopakovaly v jarních
měsích.
Iva Janošťáková
Rádi bychom vám již teď nabídli program pro vaše děti na jarní
prázdniny (od 4. do 8. února) :
Pondělí 4.2.. 2008

Ozdobte si drátkem... - od 9,00 hod.
Iva Janošťáková
Poplatek 20 Kč

Úterý
5.2. 2008

Znáš své město - od 9,00 hod. Soutěž pro 3. – 6. roč.
Mgr. Alena Hůževková

Středa 6.2. 2008

Vycházka přírodou – sraz v 8.00 hod.
Ing. Jana Hálová

Čtvrtek 7.2. 2008

Prázdniny se zvířátky - od 8,00 hod.
Ing. Ludmila Janoštíková

Pátek 8. 3. 2008

Nintendo Wii–přijďte si zahrát na nové konzole – od 9.00 hod.
Mgr. Jiří Hanefl

Leden patřil pořadu o velmi populárním českém básníkovi , který také
hodně píše pro děti – Jiřím Žáčkovi . Hádali jsme hádanky, četli si básničky a
pohádky a seznámili jsme se s dalšími pěknými knížkami , které Jiří Žáček pro
děti napsal. Některé děti třeba také našly v knížkách novou básničku na letošní
ročník přehlídky Dětské recitace, jejíž okresní kolo se pak uskuteční ve středu 12.
března 2008 , v klubovnách Divadla P. Bezruče.
Mgr. A. Hůževková
Kromě pravidelné zájmové činnosti nabízí SEV (středisko ekologické
výchovy) při SVČ DUHA Jeseník také příležitostné akce pro žáky základních škol
i děti ze škol mateřských. A o tom, že nabídka těchto programů je vítaným
doplněním školní výuky svědčí i ta skutečnost, že akcí se zúčastňují nejen třídy
z jesenických škol, ale přijíždí třídní kolektivy z celého regionu. Nabídka
programů je obměňována každý měsíc a vybrat si z ní může každý.
Na podzim již tradičně nabízíme programy ke Dni stromů a Dni zvířat,
oblíbený je i program Naučná stezka dřevin, který využívá stezky dřevin
nainstalované od roku 2006 na zahradě SVČ DUHA Jeseník.
Velikou oblibu si u vyučujících i žáků po mnoho let získávají programy
zaměřené na praktickou činnost, protože děti rády tvoří a to tím spíš, že si své
výrobky mohou odnést. Před Vánocemi byl velký zájem nejen o výrobu ručního
papíru v programu Recyklovaný papír, ale také o výrobu z vizovického těsta
v programu Vizovické pečivo. Výstavy a besed Vánoce u nás, v Evropě a ve světě
se v našich prostorách účastnilo 392 dětí a vyučujících z MŠ a ZŠ Jesenického
regionu. Teď, v novém roce, je nabídka praktických programů rozšířena o
odlévání sádrových odlitků – hlavně stop zvěře a připravujeme také program
Vyrábíme ze sena.
Dlouhodobě úspěšný je i cyklus programů Žijeme na jedné planetě,
v jehož rámci nabízíme jednotlivé programy: Ryby a obojživelníci, Plazi, Ptáci a
Savci.
Rozhodně nesmím zapomenout na programy, které nabízí správce
hvězdárny, pan Pavel Klásek. Také ty jsou už mnoho let vítaným doplněním a
zpestřením výuky a dostáváme na ně velmi mnoho kladných ohlasů.
Pracovnice SEV se snaží každý rok přijít s něčím novým. V tomto
školním roce je to především program Včely a lidé, na jehož přípravě
spolupracovali Ing. Ludmila Janoštíková s dlouholetým externistou a vedoucím
včelařského kroužku panem Josefem Mrkvanem. Velmi poutavou formou a za
pomoci moderní techniky zprostředkovávají hlavně dětem mladšího školního věku
život včel a jejich přínos pro člověka. Programu se od října zúčastnilo 8 třídních
kolektivů, což bylo 182 žáků a učitelů.

Víte, že...
...nás najdete na www.duhajes.cz ?
... jsme byli pověření KÚ Olomouc organizací soutěží a přehlídek vyhlašovaných
MŠMT v okrese Jeseník?
... nabízíme nové výukové programy pro třídní kolektivy ?
... se v našich prostorách bude konat Velikonoční výstava s besedami pro třídní
kolektivy MŠ a ZŠ Jesenického regionu ?
... se 1. kola Přírodovědné korespondenční soutěže zúčastnilo 209 dětí MŠ a ZŠ
celého jesenického regionu?
... 2. kolo Přírodovědné korespondenční soutěže probíhá právě teď, ukončení je
7.3. 2008 ?
... chystáme soutěže Účes roku , Dívka 2008 a Zvoneček?
... od 1. do 30. dubna pořádáme výstavu v kině POHODA?
... od 21. – 25. dubna bude u nás probíhat týden oslav ke Dni Země?
...chystáme 19. dubna v rámci akce Otvírání Země Den otevřených dveří v našem
středisku ekologické výchovy ?
...7. května proběhne místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu v přírodovědně
ekologických disciplinách?
... 23.- 24. května se v Jeseníku již podruhé uskuteční BAMBIRIÁDA 2008 spolu
s velkou oslavou Dne dětí ?
...v pátek 23.5. na Bambiriádu přijede Český rozhlas Praha a bude v přímém
přenosu vysílat z našeho nádvoří v rámci akcí VÝLETY?
... v květnu opět chystáme zájezd pro rodiny s dětmi na Rajd Maluchow , ve
spolupráci s polskými partnery a Euroregionem Praděd do Prudniku ( Chócim ) ?
... pojedeme s našimi dětmi na výstavu FLORA OLOMOUC?
... se v červnu zúčastní ZÚ Keramika Výstavy lidových tvůrců a uměleckých
řemesel polsko-českého pohraničí v polském Prudniku ?
... na konci školního roku plánujeme navštívit Zoologickou zahradu SAFARI
ve Dvoře Králové?
...máme ještě volná místa v našich kroužcích?
Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka

TĚŠÍME SE NA VÁS !

