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Bez práce nejsou koláče
a my už máme napečeno...
Máme pro Vás malou ochutnávku toho, co nám ve druhém
pololetí době udělalo největší radost:

Zima byla mezi námi, ale už je za horami! Konečně jsme
přivítali jaro...
3.4.-28.4.
Výstava ke Dni Země v jesenickém kině POHODA
- zde jste si prohlédli výrobky dětí ze zájmových kroužků naší
stanice a vítězné práce Přírodovědné korespondenční soutěže pro
děti od 3-15 let.
5.4. – 14.4. Výstava s jarní tematikou v Rytířském sále
Vlastivědného muzea spojená s besedou „Jak prožívali velikonoční
čas naši předkové“.
11.4. 2006
Okresní biologická olympiáda kategorie „C“- děti
ze škol jesenického regionu si porovnaly své síly v biologických
disciplinách.
17.-21.4.
Den Země v kině POHODA pro žáky 1.-9. roč. –
psali jsme vzkazy planetě Zemi
19.4. 2005
Beseda s pracovníkem CHKOJ a dětmi ŠD.
21.4. 2006
Zájezd FLORA Olomouc a ZOO Kopeček
22.4. 2006
Otvírání Země přivítali jsme jaro mimo jiné i dnem
otevřených dveří v naší stanici a průvodem masek s jarní tematikou.
Sluníčko jsme lákali naší Velikonoční výstavou v Rytířském
sále Vlastivědného muzea Jeseník, kde se nám sešlo na besedách
přes 400 dětí z MŠ a ZŠ celého jesenického regionu.
V sobotu 22. dubna jsme slavili Den Země a sešlo se více jak
200 kamarádů, malých i velkých, kteří konečně poslali Zimu po
vodě pryč, otvírali s vílami studánky, opékali buřty na prvním
ohýnku, prohlédli si výstavu v místním kině Pohoda, kde jsme
instalovali nejlepší práce naší Přírodovědné korespondenční soutěže,
které se zúčastnilo bezmála 500 dětí z celého jesenického regionu.
Ve stanici mladých přírodovědců si návštěvníci prohlédli
naše zvířátka a ve sklenících exotické rostliny. Na nádvoří se
tancovalo, jedli jsme koláče a ochutnávali med našeho Včelařského
kroužku. Pro děti byly připraveny zábavné činnosti sportovní,

výtvarné, dopravní a také si mohly vyzkoušet, jak se pletou košíky z
proutí a že pracovat s hlínou je pěkná fuška, ale krásná!
Na své si přišli i milovníci pejsků. Malá plemena nám
předvedla agility - překážkovou dráhu, na které chovatel předvádí
dovednost svého svěřence. Na velkých plemenech jsme obdivovali
poslušnost psů a odvahu chovatelů.
Celý náš den provázely soutěže: Nej...pozdrav planetě
Zemi, soutěž o nejdelší žížalu "Plastůlii", vyrobenou z prázdných
kelímků od jogurtů, soutěž o nejkrásnější namalované sluníčko,
které nám celý den přálo a hřálo...
Nás hřálo u srdíčka vědomí, že jsme mohli být spolu s
Hnutím Brontosaurus a Městskými kulturními zařízeními Jeseník
hlavní pořadatelé tak vydařeného dne.

Ahoj Země!
Děkujeme za každý den,
který s Tebou můžeme prožít
a za Tvé dary, které nám každý den dáváš!
A proto Tě prosím – nebuď tak krutá k lidem,
kteří za nic nemohou, nevyháněj je z jejich domovů
a měj nás všechny za své kamarády.
Děkuji.
P.S. Nevyhodím už ani jeden papírek do přírody!
Anna Indrová (vítězný pozdrav planetě Zemi)
V pátek 5. května jsme pořádali již třetí ročník místního kola
Zelená stezka - Zlatý list 2006 v přírodovědně ekologických

disciplinách. Šestičlenná družstva, která se skládají ze dvou hlídek,
plnila na deseti stanovištích úkoly:
- činnost kolektivu - Ing. Jana Hálová - pracovnice DDM Jeseník
- ochrana životního prostředí - Ing. Lenka Niklová - CHKOJ
- rostliny - zahradnice Pavla Luljaková - pracovnice DDM
- rybník, řeka - Ing. Ján Raško - Český rybářský svaz
- les - Ing. Petr Kučák - Lesy ČR
- hmyz - Josef Mrkvan - učitel včelař
- astronomie - Pavel Klásek - správce hvězdárny
- ochrana ptactva - Zdeněk Hájek - ornitolog
- zvířata - Ing. Ludmila Janoštíková - pracovnice DDM Jeseník
- geologie - RNDr. Jan Hauk - pracovník Vlastivědného muzea
Jeseník
V letošním roce startovalo 89 dětí. Do krajského kola
postoupila družstva mladších i starších žáků Gymnázia Jeseník.
Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci
a ochotu při realizaci této soutěže!
Ve stejný den se nám podařilo slavnostně otevřít naučnou
stezku dřevin na naší zahradě. Návštěvníci se zde mohou zastavit na
25 stanovištích a dozvědět se spoustu zajímavých informací o
popisovaných dřevinách. Nadační fond Veronica nám přispěl
částkou 6 000 Kč. Děkujeme.
Tato stezka bude sloužit denně třídním kolektivům a
veřejnosti každé pondělí a středu od 15.00 - 17.00 hod., spolu s
prohlídkou zvířátek. Přijďte se podívat!
Ohromnou radost nám udělaly děti z Pěstitelského kroužku
pod vedením paní Pavly Luljakové, které obsadily první místo
v celostátní korespondenční přírodovědné soutěži. Hlavními
organizátory jsou Český svaz včelařů, Českomoravská myslivecká
jednota, Český zahrádkářský svaz a Český rybářský svaz. V jejich
časopise vychází 60 velmi náročných otázek, při jejichž řešení musí
člověk vyvinout značné úsilí. V roce 2004 náš Včelařský kroužek

tuto soutěž vyhrál a díky jim se letos zapojily i děti z ostatních
zájmových útvarů. Naši vítězové převzali cenu v Lysé nad Labem
v rámci celostátní výstavy NATURA VIVA za účasti sdělovacích
prostředků a médií. Gratulujeme!
Ve dnech 12.-14. května 2006 se čtyři členové včelařského
kroužku zúčastnili oblastního kola soutěže „Zlatá včela 2006“
v DDM Luna v Příboře. Soutěž je pořádána Českým svazem včelařů
s celostátním záběrem. Martina Guzejová postoupila do celostátního
kola, které se konalo koncem června v Nasavrkách. Srdečně
blahopřejeme a děkujeme panu učiteli včelaři Josefu Mrkvanovi.

Víte, že...
- v oblasti tělovýchovy jsme zajišťovali všechna postupová kola –
okresní finále soutěží podle termínové listiny. Např. florbal,
košíkovou a halovou kopanou ZŠ i SŠ. V měsíci lednu až květnu se
soutěží zúčastnilo více jak 2 000 soutěžících.
- připravili jsme Bazar oblečení a obutí pro děti (Jaro,Léto), který
navštívila více než tisícovka koupěchtivých rodičů.
- po pěti letech byl opět mezi děvčaty zájem o soutěž Dívka roku
2006 a tři dívky postoupily do regionálního kola v Mohelnici.
- soutěže zpěváků lidových písní Zvoneček 2006 se zúčastnila
padesátka dětí do 15 let.
- pro děti a rodiče jsme uspořádali zájezdy na výstavu Flora
Olomouc spojenou s prohlídkou ZOO, zájezd do ZOO Ostrava a
arboreta Nové Dvory u Opavy.
- výukových pořadů pro 1. st. ZŠ – o ilustrátorech dětských knih
(Mirko Hanákovi, Zdeňku Smetanovi a Radku Pilařovi ) se
v uplynulých třech měsících zúčastnilo 480 dětí.
- proběhla také okresní kola soutěží vyhlašovaných MŠMT –
Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce pro ZŠ i SŠ,

recitační soutěže pro děti ZŠ a soutěže v uměleckém přednesu pro
mládež Wolkrův Prostějov.
- připravili jsme se na prezentaci naší činnosti na Bambiriádě
v Šumperku, kde se představil náš divadelní soubor „ Průvan“ ,
taneční skupina JD, kroužek karate a své práce představila výtvarná
dílna a keramické kroužky.
- už několik let se podílíme společně na některých zajímavých
akcích v rámci příhraniční spolupráce Euroregionu Praděd. Koncem
května jsme vypravili autobus rodičů s dětmi do nedalekého
polského Prudniku na XXVII. ročník Rajdu maluchów . Jednalo se o
pěknou turistickou vycházku rodičů s dětmi do areálu hipodromu
v Chocimu, kde bylo přichystáno mnoho soutěží a programů pro děti
i rodiče.
- naši polští přátelé nás navštívili v červnu na turistické akci
Jesenická 60, 25 a 15.
- náš divadelní soubor Průvan se účastnil přehlídky amatérských
divadelních souborů Žatva 2006, kde oslavil své desetileté působení
příběhem s ekologickým zaměřením „Ať zvířátka nežalují“, se
kterým vystupovali na výukových programech pro žáky I. stupně.
- malí divadelníci byli také součástí Muzejní noci Vlastivědného
muzea Jeseník, kde v roli permoníků vítali návštěvníky v oddělení
geologie.
- byli jsme jedni z hlavních pořadatelů besedy o Keni s afričanem
Bonfacem Mbuguou v kampani Česko proti chudobě.
- podíleli jsme se na vyhodnocení EKO soutěže v Lázních, kde jsme
pro děti připravili kvízovou soutěž v přírodě a 22 dětí z Gymnázia
Jeseník, které obsadily druhé místo, s námi jelo na zájezd do ZOO
Ostrava a Arboreta Nové Dvory.
- v rámci spolupráce s Kynologickou organizací Jeseník jsme
zprostředkovali projekt Psí duše pro 1. stupeň ZŠ Průchodní na Den
dětí.

- byli jsme jedni z hlavních pořadatelů oslav Dne dětí na Ranči
Orel v České Vsi, kde jsme zajišťovali stanoviště: střelba ze
vzduchovky, skákání v pytlích, prohazovačky, barevné kroužky,
točení na hrnčířském kruhu, pletení košíků, drátování a zabezpečili
jsme celé akci průvodní slovo.
- v červnu jsme zahájili výukový program Koně na Ranči Orel
v České Vsi pro děti ZŠ.
- pořádali jsme besedu pro AKADEMII TŘETÍHO VĚKU
v Rytířském sále Vlastivědného muzea Jeseník na téma: Péče o
pokojové rostliny.
- zahájili jsme výuku počítačové gramotnosti dospělých ve
spolupráci s firmou ha-vel family Ostrava.
- byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce posledních dvou skleníků,
které budou „v novém kabátě“ sloužit pro volnočasové aktivity
dětem i dospělým již od nového školního roku.
- DDM se musí do 30. září letošního roku přestěhovat do nových
prostor. Využije se přitom uvolněné budovy ZŠ Průchodní, která
přestěhuje svůj druhý stupeň na ZŠ Nábřežní. Novým sídlem bude
konkrétně budova přisedající ke klášterní kapli. V souvislosti se
stěhováním požádal DDM Jeseník zastupitelstvo Města Jeseníku o
změnu názvu na Středisko volného času DUHA Jeseník. Název
nebyl vybrán náhodně. D znamená děti a dospělí, U je učení, H jsou
hry a A má symbolizovat aktivity. Vystihuje to všechno, na co
bychom se chtěli jako středisko volnočasových aktivit zaměřit.
Navíc na nádvoří budeme mít k dispozici hřiště, které postavila
Duhová energie a tam už dvě velké duhy jsou. Ač se to může zdát
mírně násilné, nové prostory budou podle nás lepší. Po přestěhování
bude Středisko volného času blíže centru města a navíc dá další
prostor úplně novým aktivitám pro děti i dospělé.

Přijďte mezi nás !

Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2006/2007
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Úplná nabídka zájmových útvarů na šklní rok 2006/07 bude k dispozici na všech školách
jesenického regionu začátkem září 2006.
Upozorňujeme, že se zájmové útvary otevírají při dostatečném počtu zájemců.

