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Začátkem října se nám podařilo zahájit
Projekt Duhové šablony
pomáhají… - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009548, který je spolufinancován
Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj střediska volného času
prostřednictvím personální podpory - školního asistenta a dalšího vzdělávání
pedagogického sboru v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II. Projekt byl zahájen 1. 10.
2018 a je plánován na 2 roky.

Tykadlo 1

DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ – KRÁL HABINY

2018/ 2019

Dne 10.10.2018 OR AŠSK a SVČ Duha Jeseník ve spolupráci s ZŠ Vidnava
pořádala pro žáky druhého stupně všech základních škol a pro žáky všech středních
škol v Jesenickém okrese již 4. ročník závodů v orientačním běhu nazvané „Dny
orientace v přírodě-Král Habiny“.
Onoho dne jsme se všichni sešli v prostoru tábora Černý potok ve Velké Kraši,
kde se nacházela naše základna. Celkem si „orienťák“ přijelo vyzkoušet přibližně
90 žáků celkem z šesti základních škol v okrese Jeseník. Jmenovitě to byli zástupci
základní školy ze Zlatých Hor, Vápenné, Žulové, Jeseníku, Supíkovic, Gymnázia
Jeseník a domácí Vidnavy. Oproti minulým ročníkům se na startu poprvé objevili i
zástupci střední školy, a to OU Lipová Lázně, za což jsme velmi rádi a pevně
věříme, že je ostatní střední školy budou příště následovat. Předpověď počasí na
tento den byla přímo vynikající, takže vše slibovalo hladký průběh závodů. Navíc
zázemí, které nabízí areál tábora „Černý Potok“ umožňuje pořádání takových
závodů víceméně v každém počasí. A proto jsme ráno mohli všechny účastníky
přivítat horkým čajem a koblížky jako milou pozorností od obce Velká Kraš. Žáci
byli rozděleni na starší a mladší kategorii a ještě navíc na chlapce a děvčata, a aby
se necítili v lese sami, tak utvořili dvoučlenné závodní dvojice. Byly pro ně
připraveny dvě závodní tratě podle věkových kategorií, které stejně jako minulý
rok, připravili naši přátelé z „Haná Orienteering s.r.o.“ v čele s panem Robertem
Zdráhalem a jeho dvěma spolupracovníky. A to mi věřte, že ti se orienťákem
zabývají už hodně dlouho a na profesionální úrovni, takže i náš závod byl
připraven vskutku profesionálně. Žáci dostali již dopředu připravené mapy
s vytyčenou tratí, elektronický čip pro zaznamenání jednotlivých kontrol a po
krátkém úvodním brífinku a seznámením s pravidly závodu se odebrali do prostoru
startu. Samozřejmě, že ti, kteří si nebyli zcela jistí, jak s mapou správně pracovat,
dostali osobní konzultaci a povzbuzení, že opravdu se není čeho obávat. Vážení

PODĚKOVÁNÍ…
V úvodu chci moc poděkovat všem, kteří nám dlouhodobě pomáhají. Za uplynulé
období jsme získali finanční dary od krajského úřadu Olomouckého kraje 20 000 Kč na
pořádání soutěže pro mladé včelaře Zlatá včela a od pana Ludvíka Ondryáše 2 000 Kč.
Celkem 22 000 Kč. Velmi si vážíme této pomoci a DĚKUJEME!
Upřímné poděkování patří Lesní správě Jeseník za partnerství v Přírodovědné
korespondenční soutěži, kterou každoročně vyhlašujeme a dnes si již nedokážeme
představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili
již 25. ročník.
A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně Marečkové, která
dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“, Lesní správě Jeseník za jejich
celoroční podporu a panu Karlu Neugebauerovi za dodávku hoblin na podestýlku zvířat.
Mgr. Vladislava Fačevicová

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019
Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 106 kroužků, které navštěvuje k 31.10.
2018 1157 dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje s námi 55 externích vedoucích ZÚ v
celém jesenickém regionu.
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přátelé, a opravdu nebylo. Všechny soutěžní dvojice zdárně doběhly do cíle,
některé dokonce ve výborném čase, některé s drobnými nepřesnostmi v označení
kontrol, některé po lehkém kufrování, ale všichni se nakonec ve zdraví, ale hlavně
plní zážitků a vyplaveného endorfinu zase sešli v jídelně tábora. Po doběhnutí do
cíle bylo pro naše mladé závodníky připraveno občerstvení, o které se postaral pan
L. Piskacis, majitel restaurace “Modrý Jelen“ ve Vidnavě a personál kuchyně
v táboře. Většina závodníků se poté věnovala relaxaci, protože počasí, atmosféra i
zázemí tábora Černý Potok k tomu přímo vybízela.
No a jak to všechno dopadlo? Vítězi a titulem „Král Habiny“ se v mladší
kategorii můžou chlubit bratři Mrkvicovi z Jeseníku a Bakešová, Hlochová a
Hrušková z Vidnavy. Ve starší kategorii titul „Krále Habiny“ získalo duo Mišun,
Plšek opět z Gymnázia Jeseník a Šebestová, Polášková ze ZŠ Vidnava. V kategorii
středních škol se na stupních vítězů umístili zástupci OU Lipová Lázně, Franc,
Jandl a Chmelařová.
Vítězové byli odměněni diplomy a velmi zajímavými
cenami, ale vlastně nikdo z účastníků závodu neodešel s prázdnou, protože získané
zkušenosti a krásné zážitky byly to nejcennější, co si žáci mohli odnést.
Co říci závěrem? Myslím, že se nám povedla skvělá akce a chci poděkovat
všem žákům, kteří si přišli vyzkoušet něco nového. Velké díky také panu Romanu
Lipavskému, který nám poskytl areál tábora Černý potok, panu Martinu Kofroňovi,
který se zde o nás vzorně staral a pro kterého není žádná nenadálá událost
problémem a také všem sponzorům této akce, jako byla Hospoda, pizzerie Modrý
jelen, Lékárna “U Černého orla“, Zemědělské družstvo „AGROHOLDING“,
Fitness centrum KH, Beruška, Asociace školních sportovních klubů, Ekologické
zemědělství Sedm Lánů – Jiří Beťák a Stomix z Žulové. Děkujeme také městu
Vidnava a obci Velká Kraš. Nedílnou součástí úspěchu této akce pro naše žáky byli
také pánové ze společnosti „Haná orienteering s.r.o.“, pana Roberta Zdráhala (ve
světě orienťáků zvaným „Brko“) a Tomáše Zdráhala, kteří připravili nádherný
závod a poskytli vše, co je pro takovou akci potřeba na profesionální úrovni. No a
samozřejmě musím poděkovat i všem mým kolegům a kolegyním, kteří zde byli
s námi a pomohli se vším, co bylo potřeba.
Máme za sebou čtvrtý ročník a jsme velmi rádi, že startovní pole závodníků se
nám pomalu rozrůstá a „Král Habiny“ se stává tradicí. Takže vážené dámy a
pánové, vážení rodiče, ředitelé škol a tělocvikáři, přijděte si i vy příští ročník
vyzkoušet něco nového, vždyť kousek od Vidnavy se tomuto sportu věnují
sportovci z celého světa a myslím si, že není na místě, aby se o nás platilo něco ve
smyslu pořekadla že „kovářova kobyla chodí bosa“. Všem ještě jednou velké díky.

OKRESNÍ KOLO V PLAVÁNÍ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL
Vážení rodiče, učitelé a obecně všichni občané Jesenického regionu, po
roční pauze se žáci a studenti všech základních a středních škol jesenického okresu
opět utkali ve sportovním klání, které není v našich končinách právě běžným.
Nicméně tato pohybová dovednost a znalost by měla patřit do základní pohybové
výbavy každého člověka a někteří z vás už možná tuší, že by mohlo jít….ano,
opravdu jde o plavání. Ale dříve než se dostanu ke zhodnocení okresního kola,
pořádaného AŠSK a střediskem volného času Duha Jeseník, tak mi nejprve dovolte
pár slov úvodem.
Historie plavání se na Jesenicku začíná, de facto, psát někdy v roce 1971, kdy
se otvírá krytý bazén v České Vsi. Postupně vzniká plavecká škola, plavecký oddíl
a plavání se někdy v průběhu 70 - tých let minulého století dostává do osnov
tělesné výchovy pro základní školy a stává se povinným. Na krytém bazénu je
celkem živo, probíhá zde výuka žáčků I. stupně ZŠ, plavecký oddíl pořádá čas od
času plavecké závody a vypadá to, že budoucnost plavání v Jeseníku je úspěšně
zajištěna a nic ji nemůže ohrozit. Mám na mysli celoroční plavání napříč všemi
věkovými kategoriemi a rovněž i skrze všechna úrovňová stádia, tedy od školní
výuky až po závodní plavání. Nicméně přichází sametová revoluce a poměry,
ostatně jako u většiny jiných objektů sloužících pro relaxaci a sportovní vyžití, se
mění a budoucnost krytého bazénu postupem času začíná být nejasná asi tak, jako
na obzoru blízké kopce zahalené do podzimní inverzní mlhy. Objekt se pozvolna
začíná podvolovat nezvratnému zubu času, financování je pro obec Českou Ves
čím dál víc nákladnější a obtížnější a postupem doby se začíná nabízet základní,
řekněme přímo „hamletovská,“ otázka: „Být či nebýt“. Nevím, jestli je to souhrou
okolností, boží vůlí nebo úsilím lidí, které považuji v oblasti sportu a rekreace za
„osvícené“, či tak nějak vším dohromady, ale krytý bazén v České Vsi přečkal
doposud všechna úskalí, včetně několika havárií ve strojovně, ale i nešťastné
anabáze ohledně výstavby jesenického aquacentra. Zkrátka krytý bazén je tady a
slouží našim dětem, plaveckému oddílu Jeseník a široké veřejnosti úspěšně dodnes.
Dokonce se plánuje jeho celková rekonstrukce. Doufejme, že pokud k ní dojde, tak
se najde dostatek finančních prostředků, aby bazén splňoval veškeré rekreační a
hlavně sportovní parametry, protože současné rozměry a počet plaveckých drah
nesplňuje požadavky pro pořádání plaveckých závodů na úrovni oficiálních
soutěží. Znovu zdůrazňuji: „I sportovních parametrů“, protože takový krytý bazén
do okresu Jeseník určitě patří, tak jako sportovní hala a nedávno nesmyslně
zrušený atletický areál. Lidé, kteří mají k těmto rozhodnutím kompetence a

S pozdravem sportu zdar, Bc. Daniel Krčmář.
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většinou je to, ruku na srdce, hlavně díky volebním mandátům v zastupitelstvu
města, by si měli být vědomi, že tato rozhodnutí o existenci či zrušení těchto
projektů jsou výrazně nadčasová a mnohé z nich přežijí.
Nicméně pro pořádání okresního kola plaveckých závodů základních a
středních škol okresu Jeseník je krytý bazén v České Vsi zcela dostačující a proto
se zde 29.11. ve čtvrtek sešlo více než 90 dětí celkem ze sedmi základních a jedné
střední školy. Věkové rozmezí závodníků bylo opravdu široké, protože se závodů
zúčastnili plavci ve věku od 7 do 18 let. Závodníci byli rozděleni na chlapce a
děvčata do celkem pěti věkových kategorií a podle svého věku plavali také buď
plavecký styl prsa, nebo volný způsob. Postupem do krajského kola jsme se
nezabývali, protože jednak bychom museli výrazně upravit regule okresního kola,
což by pro naprostou většinu škol byla nerealizovatelná záležitost a navíc bylo
pořádání krajského kola na základě rozhodnutí krajské rady AŠSK zcela zrušeno.
Proto jsme si pravidla okresního kola upravili tak, aby se mohlo zapojit co nejvíce
dětí a to především těch, kteří plavou rádi a nemají zrovna závodní ambice. Jako
pořadatelé jsme byli velice mile překvapeni tím, že naprosto všichni žáci si přišli
zazávodit s velkým nadšením, na bazéně vládla skvělá nálada a intenzita
povzbuzování spolužáků někdy daleko převyšovala únosnou hranici pro lidské
sluchové orgány. Je znát že plávání, které je pro žáčky na I. stupni základních
školách povinné a je součástí Školních vzdělávacích programů, není zbytečným
počinem a do tělovýchovného vzdělávání neodmyslitelně patří.
A jak to všechno dopadlo? Výsledky v jednotlivých kategoriích nejsou
v naších očích tak podstatné, vyhráli zkrátka ti nejlepší a vyjmenovat jednotlivé
úspěšné borce a borkyně by zabralo mnoho řádků a místa, vždyť celkem jsme
předávali více jak 50 diplomů a drobných cen. Domníváme se, že se akce velmi
vydařila a moc děkujeme za pomoc při její realizaci, ať už to byli samotní
organizátoři ze střediska volného času Duha Jeseník a AŠSK, zaměstnanci krytého
bazénu v České Vsi a také všichni pedagogové, kteří s dětmi přijeli. Pevně
doufáme, že se nám podobné závody podaří zrealizovat i příští rok, alespoň na
očích závodníků a všech účastníků bylo vidět, že by nebyli vůbec proti.
Na závěr bych chtěl také poděkovat všem závodníkům, kteří našli tu odvahu
přijít si zazávodit, i když jejich plavecký styl není zrovna precizní. Je třeba říci, že
všichni udělali ve svém plaveckém zdokonalování se pořádný kus práce a zaslouží
si velkou pochvalu. Vždyť přeci umět plavat by mělo patřit mezi základní lidské
dovednosti a už ve starověkém Řecku platilo, že vzdělaný člověk se pozná podle
toho, že umí číst, psát a plavat. Takže za rok zase na shledanou!
Za AŠSK a SVČ Duha Jeseník
Bc. Daniel Krčmář

ZÁJMOVÝ KROUŽEK - KAMARÁD PES
Po několikaleté přestávce se v DUZE opět otevřel kroužek pro všechny
milovníky psů.
Každý čtvrtek mezi třetí a čtvrtou hodinou se sejde skupina dětí, pro které
je pes opravdu nejlepší kamarád. Náplní tohoto zájmového útvaru je nejen teorie –
děti se dozvědí základní informace o chovu, výcviku a péči o psí mazlíčky, ale také
praxe. Účastníci si mohou přivést svého pejska a ukázat ostatním, co jeho kamarád
umí, jak spolu komunikují a hrají si. Nakoupili jsme také několik přenosných
překážek pro psy, takže za příznivého počasí můžeme v areálu školy zkusit i
základy výcviku v agility. Občas mezi námi přivítáme také čtyřnohou návštěvu.
V listopadu to byla například Darinka se svými dvěma báječnými parťáky – Harym
a Satankou. Dozvěděli jsme se toho spoustu o výcviku a výchově psů a kromě
ukázek poslušnosti si děti dokonce samy mohly s oběma psy vyzkoušet jednoduché
povely. Zima podobným návštěvám příliš nepřeje, ale na jaře určitě pozveme další
zajímavé hosty.
No a v červnu pozveme všechny majitele pejsků na novou akci – Soutěž o
nejroztomilejšího psího kamaráda ☺.
Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické výchovy

MEDOVÝ DEN ŠUMPERK
Už jste někdy okusili avokádový med z Mexika, med koriandrový z Karpat
či med z květů kávovníků? Víte jak chutná rozmarýnový med ze Španělská nebo
tymiánový med z Nového Zélandu? Včelaříci z jesenického kroužku SVČ DUHA
se vydali na výlet do areálu SOŠ Zemědělské v Šumperku, kde byl pro děti i
dospělé připraven zajímavý a bohatý program – medová stezka, včelařské úkoly,
hádanky, kvízy, vyrábění svíček z včelího vosku, včeliček z přírodnin, malování
perníčků, slaňování z břízy, a další úkoly. Ochutnali jsme spoustu různorodých i
exotických a ochucených medů i regionální potraviny a pochoutky s medem.
Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o včelách a medu a kromě zážitků jsme si
odváželi i své výrobky a nakoupené dárky s vůni medu. Byl to velmi hezký den a
teď už se těšíme na kroužek Včelaříků, který bude zase každé pondělí od 15:30 v
Duze. Začínáme táborákem 1.10. a srdečně všechny děti se zájmem o přírodu a
včelaření zveme.
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DÝŇOVÉ SLAVNOSTI - VÝTVARNÉ DÍLNIČKY

DUHOVÁ PÍSNIČKA

Slušivě oranžové kabelky z papíru nebo ozdobné dýně na dveře, sypané
červenou čočkou, paprikou, meltou a hráškem si vyráběly děti na Dýňových
slavnostech. Jde o tradiční velmi úspěšnou podzimní akci spolku Sudetikus na
jesenickém náměstí, na které se SVČ DUHA zúčastňuje výtvarnými dílničkami.
Děti vyrábění bavilo a neodradilo je ani podzimní dešťové mrholení.

V úterý 4. prosince proběhla v Kapli pěvecká soutěž Duhová písnička.
Zúčastnilo se ji 39 zpěváčků ze 7 ZŠ. Soutěž poprvé probíhala bez účasti žáků
ZUŠ. Měla velmi vysokou úroveň. Zpěváci si připravili spoustu vánočních písní a
tak nám všem zpříjemnili předvánoční čas.
Iva Janošťáková

ADVENTNÍ DÍLNA
MARTINSKÁ SLAVNOST S USPÁVÁNÍM BROUČKŮ

Adventní povídání, pohoda a vůně jehličí.. V Duze se sešly děti a maminky
ke společnému tvoření adventních věnců. Korpus věnce jsme vyrobili z voňavého
chvojí a slámy. Svíčky v barvě Vánoc a ozdoby z přírodnin, sušeného ovoce,
koření, větviček s bobulkami, buráků, peříček, vánočních stuh, ale i umělých a
dřevěných vánočních ozdob – to byla pro děti výzva. S fantazií vtvořily několik
originálních a krásných věnců. A aby toho nenesly domů málo, vyrobily si
ozdobné věnečky na dveře a stromečky z chvojí a kroucené vrby. A advent může
začít…
Pavla Ježová

Je tady krásný podzim…. A aby mohla přijít zima a mohli jsme se těšit na
Vánoce, musí jít příroda spát. SVČ DUHA a MRC Krteček připravilo pro děti
večerní průvod městem, kdy lampičky malých broučků rozsvítily náměstí, park i
jesenické uličky. Začali jsme legendou o svatém Martinovi, který byl velmi štědrý
a rád se dělil s chudými lidmi. Podle jeho vzoru se děti rozdělily s kamarády o
výborné martinské rohlíčky. Pak už se vydal průvod za zpěvu broučků městem, kde
děti plnily jednoduché úkoly a vytvořily obrovský kruh kolem jesenické radnice.
Pak už malí broučci přišli do kouzelné Duhové zahrady, kde zazpívali broučkům
ukolébavku a uložili je do pelíšku z listí. Za odměnu jim broučci nachystali na
zahradě poklad. Celou hezkou večerní akci jsme zakončili punčem na nádvoří
Duhy. A zima může přijít!
Pavla Ježová

MALÝ DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Ve čtvrtek 14. prosince se na našem nádvoří rozezněly vánoční koledy.
Společně se ZŠ Jeseník jsme uspořádali již v pořadí třetí Vánoční jarmark. Ve
stáncích se prodávali výrobky našich dětí z keramických a výtvarných kroužků a na
pódiu zpívaly a tančily děti. Nechybělo ani občerstvení, které příjemně doplňovalo
vánoční atmosféru.
Iva
Janošťáková

FIRST LEGO LEAGUE - TÝM R.U.R. JESENÍK
Regionální mistrovství ČR ve FIRST Lego League nám zajistilo postup na
mezinárodní semifinále, které se uskuteční v únoru v Bratislavě. Naše dva týmy
opět potvrdily, že udávají tempo soutěžní robotice. Starší tým RUR zvítězil v
kategorii Robot design, skončil druhý v prezentaci výzkumného úkolu a třetí v
Robot game. Mladší tým tvořený primány a sekundány zvítězil v kategorii Týmová
spolupráce a celkově obsadil 3. místo ze 13 přihlášených týmů. Vzhledem k tak
skvělému umístění se zdá, že nám roste nová generace úspěšných nadšenců do
robotiky.
Pavla Ježová

VÁNOČNÍ HRÁTKY
Jako z pohádky byly naše vánoční hrátky. Duha plná stanovišť s vánočním
povídáním, vyráběním, sportovním soutěžením, pletením vánočky, zdobením
perníčků, vyrábění ozdob z voňavého chvojí, sobích jmenovek a ozdob z borových
šišek. Nejdůležitější stanoviště bylo u živého kapra – úkol nebyl jednoduchý,
vychytat všechny kapříky z rybníka v nejkratším čase. Odměnou pro nejlepšího
rybáře byl živý vlastnoručně vylovený vánoční kapr. Ostatní děti si po pohádce a
zpívání koled odnesly své výrobky, dárky z vánoční tomboly a hlavně tu správnou
předvánoční náladu.
Pavla Ježová
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DUHA ČTE DĚTEM

Kategorie 1.-3. třída:

"Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům." John Ruskin
Duha se zapojila do krásného projektu Celé Česko čte dětem. Odpoledne v Klubu
Áčko jsme s dětmi vypnuli počítače, X-box, schovali pastelky a deskové hry,
udělali si popcorn a nachystali polštáře a plovoucí svíčky pro pohodovou
atmosféru. První kniha, kterou jsme začali celý projekt společného čtení, byla
kniha autora Antoine de Saint-Exupéryho - Malý princ. Děti poslouchaly čtení paní
učitelky a bylo vidět, že je to některým vzácné. Nakonec chtěli číst skoro všichni,
takže jsme místo původních dvaceti minut četli skoro hodinu. Z přečtených
několika kapitol namalovaly děti krásné obrázky, které si založíme do společného
čtenářského deníku. Společné čtení bylo zajímavé a poutavé, jsme rádi, že jsme se
do tohoto projektu přihlásili a budeme ve čtení pravidelně pokračovat. Uvítáme
také, pokud se do společného čtení zapojí rodiče nebo veřejnost. Na webových
stránkách Duhy najdete více informací a termíny. Čtení dětem je důležité, možná
víc, než si myslíme. Přináší totiž do rodin společné zážitky a chvíle plné fantazie,
spojuje rodiny kouzlem okamžiku. A jsou to právě ty chvíle, na které budou děti
jednou v dospělosti vzpomínat. "Fantazie je důležitější než vědění." Albert Einstein
Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím
společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má
obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť
a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý
den.www.celeceskoctedetem.cz
Pavla Ježová

1. Nelli Sokolová
Anna Hapalová
2. Václav Mráz
Ellen Gruszková
3. Katarina Švancarová
Laura Janglová

- Mat, Princezna
- Hrnečku, vař
- Trpaslík
- Locika
- Shrek
- Kočička

Kategorie 4.-5. třída
1. Valerie Ilíková
2. Veronika Lašáková
3. Veronika Štěpániková

- Bezzubka
- Angribirds
– Trpaslík

Kategorie 6.-9. třída:
1. Jana Bílková
- Dobby
2. Hanna Gajdošíková - Bezzubka
Kategorie Rodinka:
1. Matyáš Lukeš
2. David Indra
3. David Leškovský

PUZZLE TURNAJ

- Křemílek a Vochomůrka
- Krakonoš
- Pat a Mat

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

Puzzle 50 dílků skládaly děti v Duze. Aby to bylo napínavé, vylosovaly si
obrázek a soutěžily, kdo poskládá puzzle za nejkratší čas. V mladší kategorii
zvítězil Matěj Petřkovský a ve starší byl nejrychlejším soutěžícím Tibor Mišelko.
Všichni soutěžící získali diplomy a odměny.
Pavla Ježová

Iva Janošťáková

KURZY ŠITÍ PRO VEŘEJNOST
Letos jsme otevřeli kurzy šití pro veřejnost, které se budou konat jednou
měsíčně. Jedná se o základy šití na šicím stroji. V našem kurzu se naučíte zhotovit
střih, ovládat šicí stroj, všívat zipy, lemovat apod., tzn. zkompletovat celý výrobek.
Máme plně vybavenou dílnu, kde jsme v lednu šili polštáře, které se moc povedly.
Sešlo se pět švadlenek a kurzu se zúčastnil i jeden muž, všechna dílka byla velmi
zdařilá. V únoru budeme pokračovat kosmetickou taštičkou.
Zdeňka Pěkná

OBLÍBENÝ FILMOVÝ A POHÁDKOVÝ HRDINA - bylo téma letošní
keramické soutěže, do které se zapojilo 45 chlapců a dívek. Děti vyráběly hrdiny
nejen klasických pohádek, ale i moderní, někdy i méně známe postavy. Ze všech
krásných výrobků jsme uspořádali výstavku. Nejnápaditější výrobky jsme ocenili
diplomy a drobnými cenami.
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ZÁŘÍ

B

OK Kopaná PJM SŠ

SOŠ a SOU, SVČ

C

Sportovní den SŠ

SOŠ a SOU

C

OK atletický čtyřboj ZŠ

ZŠ Jeseník, SVČ

B

OK Atletika SŠ - CORNY

SOŠ a SOU, SVČ

C

JL ve stolním tenisu ZŠ – 3.kolo

SVČ, RSST - Mikulovice

B

OK Vybíjená ZŠ 1.st.

SVČ, ZŠ B.Němcové

B

Okrsková kola Minikopaná McDonald's
Cup

SVČ + ZŠ okresu

ZŠ Lipová lázně

C

OK Štafetový běh 1.st. ZŠ

ZŠ Česká Ves, SVČ

Vyhlášení JL ve florbalu ZŠ

SVČ + ZŠ okresu

C

OK ve střelbě ze vzduchovky

ZŠ Jeseník

Adaptační kurz – ZŠ Vidnava

SVČ

C

Hubertův pohár - bran. soutěž

ZŠ Supíkovice

OK Stolní tenis SŠ

SVČ

B

OK Minikopaná McDonald´s Cup

SVČ

OK Odznaku všestrannosti OV

ZŠ Jeseník

C,B OK Přespolní běh ZŠ a SŠ
C
ŘÍJEN

C
C

Orientační běh

ZŠ Vidnava

B

OK Minikopaná ZŠ 8. - 9.tř. SLZŠ

SVČ

B

OK Atletika ZŠ – Pohár rozhlau

ZŠ Jeseník , SVČ

C

OK Stolní tenis ZŠ 6. – 9.tř.

SVČ

C

Streetbasketbal

Gymnázium

C

OK Atletika 1.stupně ZŠ

ZŠ Česká Ves, SVČ

B

Zahájení okrskových kol Florbalu

SVČ, ZŠ okresu

OK Florbal III. a IV. kat. SLZŠ

SVČ + ZŠ okresu

OK Šachy ZŠ + SŠ

SVČ

Matematická olympiáda ZŠ,NG-Z5,Z9

SVČ DUHA Jeseník

2.

Dějepisná olympiáda

SVČ DUHA Jeseník

SVČ

3.

Olympiáda v Českém jazyce ZŠ

SVČ DUHA Jeseník

OK Volejbal SŠ

Gymnázium

4.

Olympiáda v Českém jazyce SŠ

SVČ DUHA Jeseník

Jesenická liga ve florbalu 12/15 – 4/16

SVČ + ZŠ okresu

5.

Soutěž v německém jazyce SŠ

Gymnázium Jes., SVČ

C

OK Košíková SŠ

Gymnázium

6.

Soutěž v anglickém jazyce ZŠ

ZŠ Nábřežní, SVČ

C

Vánoční laťka – skok vysoký

Gymnázium

7.

Soutěž v anglickém jazyce SŠ

Gymnázium Jes., SVČ

C

OK Florbal SŠ

Gymnázium, SŠ gastr.

8.

Chemická olympiáda SŠ

Gymnázium Jes., SVČ

C

Sálová kopaná SŠ

SŠ gastr. a farm.

OK Košíková ZŠ SLZŠ

ZŠ Javorník, Gymnázium

9.

Biologická olympiáda kat. C

SVČ DUHA Jeseník

B
C

Zahájení JL ve stolním tenisu ZŠ 1.kolo

SVČ, RSST - Jeseník

10.

Zeměpisná olympiáda ZŠ

ZŠ Mikulovice, SVČ

C

OK Šplh SŠ

SŠ gastr. a farm.

11.

Zeměpisná olympiáda SŠ

Gymnázium Jes. SVČ

C

OK Silový víceboj ZŠ + SŠ

SOŠ a SOU,ZŠ Jes., SVČ

12.

Matematický klokan

ZŠ, SVČ

C

KK ve šplhu SŠ

SŠ gastr. a farm.

13.

Fyzikální olympiáda NG

Gymnázium Jes., SVČ

C

OK Halová kopaná ZŠ 6. – 7.třída

ZŠ Javorník

14.

Biologická olympiáda kat. D

SVČ DUHA Jeseník

C

OK Košíková ZŠ - AND1 Cup 6. -7. tř.

ZŠ Javorník

15.

Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8

SVČ DUHA Jeseník

C

JL ve stolním tenisu ZŠ – 2.kolo

SVČ, RSST - Javorník

16.

Pythagoriáda 5.-8.roč.

SVČ DUHA Jeseník

B

OK Volejbal ZŠ 8. - 9.tř. SLZŠ

ZŠ Zlaté Hory

OK Florbal 1.st. ZŠ

SVČ, ZŠ B.Němcové

17.

Archimediáda

Gymnázium Jes. ,SVČ

C

18.

Přírodovědný klokan, Zlatý list 2019

ZŠ, SVČ

C

B,C OK Plavání ZŠ +SŠ
B
PROSINEC C

BŘEZEN

ČERVEN

SOŠ a SOU

1.

LISTOPAD B

ÚNOR

KVĚTEN

C

B,C KK Přespolní běh

LEDEN

DUBEN

-6-

-7-

