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soutěže a kde jsme měli možnost zhlédnout vystoupení s dravými ptáky Ing.
Petra Zvolánka.
Děkujeme lesní správě Jeseník za jejich dlouholetou podporu, bez které
by naše přírodovědně ekologická činnost byla značně omezena a všem
pracovníkům, kteří se starají o to, aby naše středisko ekologické výchovy mělo
vždy dostatek podestýlky pro naše zvířata. Těšíme se na další spolupráci v novém
roce 2009.
Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 140 kroužků z více než 60ti
druhů aktivit, které navštěvuje 1 531 dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje
s námi 82 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu.
Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Digitální
fotografie, Keramika pro handicapované, Chovatelství ptáků, Loskutáček ...
Rozšířili jsme naši činnost na oblast Bělá pod Pradědem a Lipovou, kde jsme
navázali spolupráci se základní a mateřskou školou.

Tykadlo 1

Mezi letošní novinky patří:
SETKÁNÍ S TVOŘIVOSTÍ

2008/ 2009

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. proběhl v Jeseníku první „testovací“ ročník
akce, při které se potkali a vzájemně obohatili lidé, kteří mají zájem poznat a
rozvinout svoje nadání a tvůrčí schopnosti. Našim společným cílem bylo pomoci
lidem k tvořivé činnosti a připravit důstojné podmínky k tomu, aby výsledky
svých tvůrčích aktivit měli kde prezentovat širší veřejnosti.
V pátek ráno všechny příznivce divadla potěšila pohádka jesenického
souboru Mandátum „O ševci Matějovi aneb kterak se bludičkám vdavek
zachtělo“.
To, že máme šikovné ruce, se potvrdilo mnohým lidem (zejména dětem a
maminkám) při pletení košíků, výrobě ručního papíru, keramiky a batikování
v prostorách SVČ Duha Jeseník, kde se od samého rána až do pozdního odpoledne
vyráběly opravdu krásné věci.
Nejčastější reflexe, postřehy a přání účastníků „Skvělé...“, „ Bylo to super..“,
„Prosím, opakovat častěji...“, „Dobrý nápad, jak strávit den s dětmi...“ nás
přesvědčily o tom, že testovací ročník nebyl určitě poslední...

Vážení přátelé !
Další školní rok v nových prostorách máme za sebou. Všichni jsme se
snažili o vaši spokojenost a doufáme, že se nám to i tentokrát podařilo.
Chtěla bych v úvodu poděkovat všem svým milým kolegům za jejich
obětavou práci a našim partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci by nebyla
naše nabídka tak široká Jsou to především: Lesní správa Jeseník, TS Jeseník, ZP
MV ČR , Omya , Lázeňská lékárna a všem ostatním za příležitostnou pomoc.
Děkujeme Lesům ČR, které nám poskytly sponzorský dar v oblasti
ochrany životního prostředí, za účelem podpory projektů environmentální osvěty,
vzdělávání a ekologické výchovy. Díky zakoupené učební pomůcce byl vytvořen
výukový program pro žáky ZŠ, který je zaměřen na život ve vodě a kolem ní.
Naše upřímné poděkování patří panu Ing. Jaromíru Latnerovi za
dlouholetou pomoc při rozvíjení našich volnočasových aktivit v celém jesenickém
regionu a lesnímu správci panu Ing. Jiřímu Pňáčkovi, díky kterému se naše
spolupráce dále rozšiřuje.
Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi, který se opakovaně podílí na
přípravě místního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list v přírodovědně
ekologických disciplinách, pomáhá nám s prázdninovým letním táborem a
účastnil se již podruhé jesenické Bambiriády ( prezentace organizací pracující
s dětmi a mládeží ), kde si s ostatními kolegy připravil pro děti zábavné hry,

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY FLL 2008
V sobotu 8. listopadu jsme pořádali spolu s místním gymnáziem a MKZ
Mistrovství ČR – FIRST LEGO Laegue 2008. Třináct týmů mladých účastníků
z celé republiky, ve věku 11 – 16 let, se utkalo ve znalostech a dovednostech
konstruktérské a programátorské činnosti s využitím stavebnice LEGO. V rámci
soutěže řešilo i svůj výzkumný úkol, ve kterém ukázalo hlubší znalosti zvoleného
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oboru a řešení problematiky v týmu. Přítomní porotci z Přírodovědecké a
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci měli opravdu plné ruce
práce.
Tento 3. ročník FLL opět ukázal, že mezi školy s nejkvalitnější prací se
studenty i mimo vyučování v informatice a rozvíjení hlubších zájmů o poznání,
patří Gymnázium Jeseník. Jasným vítězem celé soutěže a týmem, který bude naši
republiku reprezentovat na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku, se stal tým Wormíci
– zájmový kroužek SVČ DUHA Jeseník a na druhém místě se umístil
YESTEAM, také složený ze studentů jesenického gymnázia.
Mgr. Jiří Hanefl

tavili olovo a lili do nádoby s vodou. Z olova vznikaly krásné tvary, které
probouzely v dětech fantazii a připomínaly spoustu věcí. Tak jsme mohli
usuzovat, co nás v příštím roce čeká – výlet lodí na krásný ostrov, setkání s piráty,
zlatý poklad, krásná paní s děťátkem, osedlaný kůň, rozježený pes a spousta
dalších věcí.
Lití olova se dětem i dospělým velmi líbilo a věřím, že v předvánočním
shonu nabídla tato akce chvilku pro zastavení a zamyšlení.
Pavla Dihlová
MIKULÁŠSKÉ KOLEDOVÁNÍ
Tentokrát jsme se poprvé sešli u nás na nádvoří, kde od třetí hodiny
odpolední probíhala dětská vánoční výstava s ukázkou práce s vizovickým
pečivem. V klubovně si děti i dospělí mohli vyrobit vánoční přáníčko nebo svícen
na štědrovečerní stůl. Ti nejmenší soutěžili v kreslení čertů, andělů, Mikulášů a
krátili si venku čas na zábavných stanovištích, kde dostávali sladké odměny.
Zájmové kroužky si přichystaly výrobky na Dětský vánoční jarmark a opravdu
bylo z čeho vybírat – keramika, svícny, adventní věnce, malované sklo...
Konečně se hodné děti dočkaly. Přišel Svatý Mikuláš s plným košem
dobrot, zpívali jsme vánoční koledy a rozdávali radost. Škoda, že tento krásný čas
adventu je již za námi...

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Jednoho podzimního večera jste mohli v Jeseníku vidět malé broučky a
berušky s lampióny a lampičkami, jak míří do Smetanových sadů. SVČ DUHA
Jeseník uspořádalo lampiónový průvod, kterého se zúčastnily děti s maminkami,
tatínky i prarodiči.
Neodradilo nás ani špatné počasí a vyrazili jsme se zapálenými lampióny
a košíkem, ve kterém jsme nesli malé plyšové broučky do parku, kde už byla
nachystána světýlka s úkoly (škoda, že nám místní mládež jedno rozbila). Děti
zpívaly písničky, cvičily a vymýšlely strašidelné příběhy. Nakonec jsme všichni
uspali broučky ukolébavkou, rozdali medaile za statečnost a mohli si za odměnu
najít poklad. Všichni jsme trochu zmokli, ale za ty rozzářené lampiónky
v dětských očích to určitě stálo! Děkujeme rodičům a prarodičům za velkou účast
a příští rok zase nashledanou.

SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ BETLÉM...
Soutěž O nejoriginálnější betlém jsme vyhlásili v měsíci listopadu a
zapojily se do ní všechny ZÚ keramické a výtvarné. Celkem 12 ZÚ se 150
účastníky. Betlémy byly součástí vánoční výstavky a každý návštěvník měl
možnost ocenit fazolí ten, který se mu nejvíce líbil. Nejvíce bodů-fazolí získaly:
1. Perníkový betlém ZÚ Zdravé vaření
146 fazolí
2. Malý keram. betlém - ZÚ Pokročilí -Matěj Neburka
Pavlína Luxová
124 fazolí
3. Velký keramický betlém- ZÚ MŠ Dittersdorfova
66 fazolí
Vítězům byly předány drobné ceny. Blahopřejeme!
Iva Janošťáková

ADVENTNÍ DÍLNA
Advent jsme přivítali v sobotu před 1.adventní nedělí výrobou věnců a
svícnů v dílničce Střediska volného času DUHA. Sešlo se nás celkem 18 a začali
jsme povídáním o Adventu. Technikou decoupage jsme si vyrobili z keramického
květináče základ pro svícen a pak už jsme začali dělat věnce, což nebylo vůbec
jednoduché. Podklad pro věnec jsme si vyráběli ekologicky ze starých novin, které
nám ochotně poskytla trafika u autobusového nádraží. Lesy ČR nám zase dodaly
jedlové chvojí, kterým jsme pak věnec zdobili. Dále jsme připevnili čtyři červené
svíce, což vyžadovalo zručnost a trpělivost a pak už jen stačilo věnce nazdobit –
mašlemi, sušenými přírodninami, ovocem, oříšky, šiškami, kořením a dalšími
ozdůbkami. Na vánoční svícen jsme použili svíčky žluté, které nám znázornily
světlo a radost z blížících se Vánoc.

DUHOVÁ PÍSNIČKA
Tentokrát v prosinci jsme se sešli na druhém ročníků naší soutěže ve
zpěvu pro žáky ZŚ. Mladí zpěváci si mohli vybrat písničku libovolného žánru
s doprovodem nebo bez něj. Tato soutěž si získala velkou oblibu, o čemž svědčí
počet soutěžících. Letos se nám sešlo více než 70 účastníků. Máme z toho radost a
věříme, že se na třetím ročníku dočkáme ještě vyššího čísla.

LITÍ OLOVA
Vánoce jsou opředeny mnoha zvyky a tradicemi. Mezi ně patří také
tradiční lití olova, které si mohla více než stovka dětí i dospělých ve Středisku
volného času DUHA před Vánocemi vyzkoušet. Nad plamenem jsme v tyglíku
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Dále se pracovníci SEV podíleli na vánočním jarmarku, který jsme
organizovali spolu s MKZ Jeseník v předvečer Mikuláše 5.12. na našem
nádvoří.
Adventní období jsme tradičně prožívali uspořádáním vánoční výstavy a
besed na téma „Vánoce u nás, v Evropě a ve světě“. Výstava i besedy probíhaly
od 3. do 19. prosince. Letos poprvé byla součástí výstava Betlémů z různých
materiálů (keramika, papír, vizovické těsto, perníčkové těsto, ruční papír a
podobně).
V lednu a ve druhém pololetí 2008/09 opět nabízíme školám výukové
programy v rámci cyklu „Žijeme na jedné planetě“: Ryby a obojživelníci, Plazi,
Ptáci, Savci. Dále programy Stopy zvířat, Člověk a voda, Ekosystém les, Odpady
– kam s nimi, Velikonoční výstava a beseda, Naučná stezka dřevin, Zdravý životní
styl, Léčivé rostliny, Výstava ke Dni Země a další.
SEV DUHA Jeseník má statut pozorovatele v celostátní síti středisek
ekologické výchovy Pavučina. Z nabídky akcí Pavučiny, jakož i z předchozí
činnosti stanice mladých přírodovědců čerpáme a nadále budeme čerpat bohaté
zkušenosti při poskytování environmentální výchovy v okrese Jeseník.
Ing. Ludmila Janoštíková
VÝUKOVÝ PROGRAM TROCHU JINAK...
V tomto školním roce se nám díky našemu sponzorovi – Lesům ČR, a.s.
podařilo získat novou učební pomůcku – Krabici plnou vody. Díky tomu mohl
vzniknout program Voda - kdo tu žije, co tu roste, určený žákům čtvrtých a pátých
tříd. Program je řešen jako „soutěžní klání“ dvou třídních kolektivů, takže je
organizačně poněkud náročnější a také má větší požadavky na prostor, ale v tomto
směru nám vyšlo vstříc vedení ZŠ Průchodní a umožnilo nám soutěž uspořádat
v sále školy. Protože je program v naší nabídce zařazen teprve od začátku ledna,
proběhl zatím pouze dvakrát: ve středu 14. ledna se utkala 4.A se 4.B a v pátek 23.
1. obě páté třídy ze ZŠ Průchodní. Atmosféra v jeho průběhu byla hodně soutěžní
a uvolněnější, než při výuce, ale to už k soutěžím patří. Děti prokázaly v daném
tématu značné znalosti, takže rozdíly v bodovém hodnocení byly opravdu
minimální: na prvním místě v soutěži mezi čtvrťáky se umístila 4.B (60 bodů), 4.A
skončila v těsném závěsu (59 bodů). Mezi pátými třídami zvítězila 5.A (81 bodů),
5.B na druhém místě získala 78,5 bodů. Blahopřejeme!
Ing. Jana Hálová
vedoucí střediska ekologické výchovy

Z ČINNOSTI STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
Středisko ekologické výchovy při SVČ DUHA Jeseník pracuje již třetí
školní rok a svou činností navázalo na bývalou stanici mladých přírodovědců.
Naším posláním je poskytovat environmentální výchovu v rámci zájmových
útvarů, výukových programů a jiných aktivit (např. exkurze, zájezdy, letní
tábory…).
V letošním školním roce jsme opět otevřeli zájmové útvary s
přírodovědným zaměřením - přátelé přírody a pěstitelství pod názvem
Loskutáček, dále chovatelství, včelařství, rybářství, akvaristika, astronomie,
teraristika, chov psů, chov exotických ptáků, chov koní a přírodovědný kroužek
pro děti s handicapem. Činnost zahájilo celkem 28 kroužků.
Školním kolektivům jsme poskytli celoroční nabídku výukových
programů, které doplňují tématické okruhy školních vzdělávacích programů - na
příklad Člověk a příroda, Člověk a jeho svět a podobně. Nabídka je ze strany škol
využívána podle potřeb vyučujících přírodovědných předmětů.
Činnost SEV je personálně zabezpečena pedagogickými pracovnicemi
Ing. Janou Hálovou, která je vedoucí střediska, dále Ing. Ludmilou Janoštíkovou a
paní zahradnicí Pavlou Luljakovou. Při vedení kroužků nám napomáhá 7 externích
pracovníků.
Od září do prosince 2008 se v našem SEV uskutečnily výukové
programy Den zvířat, Člověk a voda, Včely a lidé, Den stromů, Recyklovaný
papír, program na hvězdárně Sluneční soustava, Vyrábíme z vizovického těsta,
Vánoční výstava a beseda na téma „Vánoce u nás, v Evropě světě“. Kromě toho
probíhaly exkurze v odchovnách zvířat a ve sklenících.
Během roku probíhá Přírodovědná korespondenční soutěž pro žáky
Jesenického okresu za podpory sponzorů, kterými jsou: Lesy ČR - Lesní správa
Jeseník, Technické služby Jeseník a ZP MV. Našim sponzorům patří dík, protože
poskytují věcné ceny pro vítěze této soutěže. Kromě toho nám Lesy ČR pomáhají
zabezpečovat podestýlku pro chovatelské zařízení, ve kterém máme přes 80
zvířátek. Rovněž nám v létě při organizaci příměstského tábora poskytují program
v rámci lesní pedagogiky.
Z jednotlivých akcí bych chtěla zvláště vyzvednout čtyři novinky v naší
činnosti a sice :
- Účast na 4. veletrhu ekologických programů 20. 11. v SEV Sluňákov
Olomouc, kde jsme se po prvé prezentovali programem Včely a lidé.
- Dále jsme navázali spolupráci se SONS Jeseník (Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR) pod vedením paní I. Malé – členové
SONS se zúčastnili 4 programů Vyrábíme z přírodnin.
- Mikulášský večer na hvězdárně. Při této akci, které se zúčastnily děti se
svými rodiči jsme spojili přírodovědnou činnost (pozorování oblohy
dalekohledem na terase hvězdárny a prezentace astronomických úkazů)
s tradicemi slavení mikulášského svátku.

-

SPORT
Činnost sportovních kroužků má v SVČ DUHA dlouhou tradici. Vedoucí
ZÚ mimo vlastní vedení schůzek vyhlašují akce, motivující členy ZÚ k dalšímu
tréninku a podílejí se na většině sportovních soutěží SVČ. Vedoucí ZÚ dosahují

-3-

ve své odbornosti vysoké úrovně a tak členové kroužků, pod jejich vedením,
získávají všeobecné tělesné schopnosti i speciální dovednosti daných sportů.
Mnozí se pak věnují svým sportům i závodně.
V Jeseníku se tak pod patronací SVČ DUHA objevují i nové soutěže a
akce sportovního charakteru. Jednou z nich byl 11.1.2009 lezecký závod
„ Novoroční opičák“, který připravil horolezecký kroužek jehož náplní je
zdolávání umělé lezecké stěny, která je umístěna v tělocvičně Gymnázia Jeseník.
Závody to byly obtížné, protože se nelezla jen jedna disciplina, ale hned tři
dohromady a vítězem se stal ne tedy jen nejsilnější, nejvytrvalejší nebo
nejrychlejší, ale lezec nejvšestrannější. Z jesenických lezců byli nejúspěšnější :
Adam Keppert a Jan Bedeč na 2. a 3. místě v žácích.
17.12.2008 na Gymnáziu Jeseník proběhla tradiční „Vánoční laťka“
okresní soutěž ve skoku vysokém. Atletika na Jesenicku nemá zrovna na růžích
ustláno, a tak musíme jen ocenit účast více než 50 závodníků
v 7 kategoriích. Jsme rádi, že se soutěže účastní stále více sportovců nejen
z pořádající školy (pro jejíž studenty Vánoční laťka před mnoha lety původně
vznikla), ale už dlouhodobě i z řady dalších základních a středních škol
jesenického regionu. Samotný závod byl zahájen několika vystoupeními žákyň
taneční školy Lenky Bachové a pak již byl k vidění první pokus nad laťkou. V tu
chvíli nikdo ještě nedokázal odhadnout, kolik skoků celkem uvidíme . Nakonec
jich bylo neuvěřitelných 541. Někteří skokani se potýkali s trémou, jiní
s technikou, všichni však prokázali bojovnost a odhodlání nedarovat soupeřům nic
zadarmo. Skokani se navíc povzbuzovali i navzájem a s podporou početného
publika si řada z nich zlepšila svůj osobní rekord. Výsledkově se nejvíce dařilo
kromě domácích gymnazistů výškařům ze ZŠ Jeseník a trošku nečekaně i ZŠ
Mikulovice.
Mgr. Jiří Hanefl

Kurz sjezdového lyžování a snowboardingu
Mgr. Jiří Hanefl

Středa 11.2. 2009

Kurz sjezdového lyžování a snowboardingu
Mgr. Jiří Hanefl

Pátek 13.2. 2009

Malé hrátky se zvířátky – od 9.00 hodin
Ing. Ludmila Janoštíková

... nás najdete na www.duhajes.cz ?
... se nám podařilo opravit naše nádvoříčko a instalovat sestavu herních prvků pro
děti čekající na zájmový kroužek?
... nabízíme nové výukové programy pro třídní kolektivy ?
... se 1. kola Přírodovědné korespondenční soutěže zúčastnilo 182 dětí MŠ a ZŠ
celého jesenického regionu?
... 2. kolo Přírodovědné korespondenční soutěže probíhá právě teď, ukončení je
7.3. 2009 ?
... jsme v lednu pořádali lezecké závody, malování na hedvábí, okresní kolo
stolního tenisu, šplhu SŠ, florbal ZŚ, Puzlejádu, okresní kolo Dějepisné
olympiády, Večer v Duze pod hvězdami a Papučkový maškarní bál?
... jsme uspořádali za 1. pololetí 36 sportovních akcí s 2 100 účastníky?
... od 3. do 30. dubna pořádáme výstavu v kině POHODA?
... chystáme 18. dubna v rámci akce Otvírání Země Den otevřených dveří v našem
středisku ekologické výchovy ?
... od 19. – 23. dubna bude u nás probíhat týden oslav ke Dni Země?
... od 20.3. – 8.4. plánujeme Velikonoční výstavu s besedami?
...7. května proběhne místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu v přírodovědně
ekologických disciplinách?
... pojedeme s našimi dětmi na výstavu FLORA OLOMOUC?
... v pátek 5. června budeme pořádat Duhový den dětí ?
... 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 ve Vyškově?
... máme ještě volná místa v našich kroužcích?
Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka

Duhový den s DD Černá Voda
Iva Janošťáková
Kurz sjezdového lyžování a snowboardingu
Mgr. Jiří Hanefl

Úterý
10.2. 2009

Vycházka do přírody
Ing. Jana Hálová

Víte, že ...

Rádi bychom vám již teď nabídli program pro vaše děti na jarní
prázdniny od 9. do 13. února :
Pobytový zimní tábor Jarní prázdniny v H|lučíně pro děti od 8 let –
aquapark, koně, keramika, výlety, hry...
Cena: 1100 Kč
Pondělí 9.2.. 2009

Čtvrtek 12.2. 2009

TĚŠÍME SE NA VÁS !
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