Středisko volného času DUHA Jeseník

- Den Země v kině Pohoda. Výchovný program pro žáky 1.-9-ročníků. Po
shlédnutí výstavy a ekologické besedě na téma Den Země jsme psali vzkazy
planetě Zemi.
- Beseda s pracovníkem CHKOJ a dětmi ŠD ZŠ Jeseník. - Jak se chovat
v přírodě .
-Zájezd FLORA Olomouc a Zoo Kopeček. Již tradičně společně s výtvarným
oddělením SVČ DUHA měly děti možnost oslavit Den Země účastí na tomto
oblíbeném poznávacím zájezdu.
-Účastníci Otvírání Země si u nás v odpoledních hodinách prohlédli naše
zvířátka a ve sklenících exotické rostliny. Vyzkoušeli si pletení košíků a další
zábavné činnosti z přírodních materiálů. Samozřejmě nechyběla hudba a tanec,
kde vystoupili malí i větší tanečníci z našich kroužků. Ukázku výcviku poslušnosti
a agility představil Kynologický klub Jeseník. Letošní novinka „Beseda s panem
včelařem“ měla velký úspěch a díky dotazům se protáhla o 1,5 hodiny. I když nám
počasí letos moc nepřálo a většina činností se odehrála ve vnitřních prostorách,
akce se líbila a „mokrá“ varianta se osvědčila.
- V den, kdy se slaví Den Země jsme s dětmi navštívili buky, které jsme vysadili
v minulých letech v areálu pod lázněmi. Dostaly název buky Víry, Naděje a
Lásky. Mladé stromky jsme odplevelili, okopali, zalili a také dosadili nové.
- Okresní kolo biologické olympiády kategorie „D“ - mladší. Tentokrát si
porovnali síly v biologických disciplínách žáci 6. a 7. tříd.
- Zájezd do Zoo Lešná. Na závěr školního roku jsme tradičně uspořádali velmi
oblíbený zájezd do Zoo. V minulých letech jsme navštívili Zoo Ostrava , Dvůr
Králové. Každá z nich má svoji neopakovatelnou atmosféru a dětem se zájezdy
velmi líbí.
Kromě uvedených kroužků a akcí je školám předkládána na aktuální
nabídka výchovně vzdělávacích programů v rámci cyklu „Žijeme na jedné
planetě“: Práva zvířat, Den stromů, Naučná stezka dřevin, Ryby, Obojživelníci,
Plazi, Ptáci, Savci, Stopy zvířat, Lidé a včely, Recyklovaný papír, Voda, Les,
Odpady, Vyrábíme z přírodnin a vizovického těsta, Vánoční a velikonoční zvyky.
Nad rámec naší činnosti jsme se letos ujali šesti opuštěných mláďat
sýkory modřinky, kterým zahynuli oba rodiče. Po dobu jednoho týdne jsme
ptáčátka krmili každé dvě hodiny a zároveň jsme odstraňovali nečistoty z budky.
Když mláďátka zesílila, přemístili jsme je do klece a také zde jsme je krmili celý
týden. S dětmi v kroužku Ochrana ptactva jsme je pak vypustili do volné přírody .
Pozorovali jsme , jak si zvykají na volnou přírodu a pár dnů jsme jim ještě
pomohli přikrmováním. V přírodě zdomácněli nečekaně rychle a hladce, a
protože zůstali na naší zahradě, máme z nich velkou radost.
Ing.Ludmila Janoštíková

Průchodní 154, 790 01 JESENÍK, tel. 584 401 262, 777 945 741, 774 001 547

e-mail: duhajes@volny.cz, www.duhajes.cz

Tykadlo 2
2007/ 2008

Ohlédnutí za činností našeho střediska
ekologické výchovy (SEV)
3. dubna 2007 byla přijetím do celorepublikového sdružení středisek
ekologické výchovy Pavučina zahájena činnost SEV (bývalá stanice mladých
přírodovědců) jako součást SVČ DUHA Jeseník .
Posláním SEV je poskytovat environmentální výchovu, to je výchovu
zaměřenou na ochranu životního prostředí, na odpovědné jednání vůči přírodě i
lidem. Tuto výchovu zprostředkováváme jak
jednotlivým dětem v rámci
přírodovědně zaměřených kroužků (přátelé přírody, pěstitelský, chovatelský,
ochrana ptactva, zdravé vaření, včelařství, rybářství, astronomie, akvaristika,
teraristika, chov koček, psů, koní...), tak školním kolektivům v rámci výukových
programů, exkurzí, besed, soutěží, výstav, zájezdů a podobně. Z našich akcí:
- Výstava ke Dni Země v jesenickém kině Pohoda - zde si návštěvníci výstavy
prohlédli výrobky dětí ze zájmové činnosti SEV a vítězné práce Přírodovědné
korespondenční soutěže pro děti od 3 do 15 let.
- Okresní kolo biologické olympiády kategorie „C“ - starší. Žáci 8. a 9. tříd ze
škol jesenického regionu porovnali své síly v biologických disciplinách.
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V středu 7. května jsme pořádali již čtvrtý ročník místního kola Zelená
stezka - Zlatý list 2008 v přírodovědně ekologických disciplinách. Šestičlenná
družstva, která se skládají ze dvou hlídek, plnila na deseti stanovištích úkoly:
V letošním roce startovalo 108 dětí. Do krajského kola postoupilo
družstvo mladších žáků ze ZŠ Javorník (2.místo) a starších žáků z Gymnázia
Jeseník (6.místo ). Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za
spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže, která se stává rok od roku stále
vyhledávanější.

shazování kuželek. Návštěvníci si mohli vyzkoušet laserovou střelnici Policie ČR ,
viděli ukázku práce psovodů a bojového policejního výcviku. Dále se představil
místní kynologický klub a Lesní správa Jeseník zabezpečila vystoupení s dravými
ptáky, spolu s dalšími zábavnými činnostmi. Novinkou letošní Bambiriády byl
skákací hrad, soutěže EKO-KOMU, ukázka sběrných aut technických služeb a
aktivity občanských sdružení jako např. Čtyřlístek, Virtus, dále se představila se
svou nabídkou Městská knihovna Vincenze Priessnitze, ZUŠ Jeseník a další. Letos
se s námi podílelo na realizaci místní Bambiriády více jak 30 organizací, kterým
není lhostejné, co dělají děti a mládež ve volném čase (viz. příloha).
Děti si vyzkoušely filcování z ovčího rouna, pletení košíků, malování na
obličej, práci s ekoplastelínou, lanové aktivity, výrobu recyklovaného papíru,
odlévání stop zvířat, skatebordy, huckies, stolní kopanou, prohlédly si kompost
žížal, skleněný pozorovací včelí úl, odchovny zvířat a skleníky, ukázku lego
robotů a spoustu dalších zábavných činností.
V prostorách Kaple proběhl v dopoledních hodinách první ročník soutěže
Duhová písnička a vyhodnocení Eko soutěže. Odpoledne zde návštěvníci zhlédli
dvě divadelní představení pro děti.
V 17.00 hodin byl páteční program v našem areálu ukončen a pokračoval
doprovodný program Muzejní noc plná zábavy a překvapení v prostorách
Vlastivědného muzea Jeseník.
V pátek nás navštívili naši mediální partneři Český rozhlas 2 – Praha
v rámci projektu Výlety. Během celého dne vysílali informace o naší místní
Bambiriádě.

Duhová písnička
23. května 2008 jsme uspořádali první ročník naší nové soutěže Duhová
písnička pro žáky ZŠ. Soutěžící si mohli vybrat píseň z různých žánrů. Se svými
písněmi se pak předvedli buď sólově nebo jako dua a tria. Někteří soutěžící se i
sami doprovázeli na klavír, jiní si na doprovod přizvali své kamarády. Soutěž byla
velmi zdařilá a všem se líbila. Zúčastnilo se jí 28 zpěváků.
Iva Janošťáková

Místní Bambiriáda 2008 Jeseník
V letošním roce Jeseník opět patřil k dvaceti osmi městům ČR, které
chystali prezentaci činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném
čase. Širokou nabídkou volnočasových aktivit jsme chtěli přispět k primární
prevenci sociálně patologických jevů celého jesenického regionu.
Bambiriáda nebyla cílem naší práce, ale prostředkem ke komunikaci s
širokým okruhem veřejnosti, zejména s rodiči, dětmi, školami... Šlo nám o
nabídku dění v oblasti zájmového vzdělávání a výchovy dětí a mládeže ve volném
čase.

V sobotu 24. května od 9.00 hodin probíhala v Kapli vědomostní soutěž
Právo pro každý den pro žáky ZŠ, kterou organizovala Městská policie Jeseník
s komisí pro prevenci kriminality. Souběžně se pokračovalo ve Smetanových
sadech, kde se konal od 9 hodin doprovodný program integrovaného záchranného
systému v rámci Helpíkova poháru a probíhaly další hry a soutěže SVČ DUHA
Jeseník, Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Junáku a dalších. Součástí našeho
stanoviště byl také projekt Dětství bez úrazu, kde si děti hravou formou
vyzkoušely, zda znají základní informace o tom, jak chránit svoje zdraví a tím
předcházet úrazům. Slavnostní ukončení a zhodnocení celé akce proběhlo od 13
do 17 hodin v Kapli.

V pátek 23. května od 9.00 hodin probíhala pódiová vystoupení „Děti
baví děti, kde se zpívalo, tancovalo, cvičilo, hrálo se i divadlo...Představily se
mimo jiné zájmové kroužky Střediska volného času DUHA Jeseník, které bylo
hlavním pořadatelem celé akce, spolu s Hnutím Brontosaurus Jeseník, Mateřským
centrem Krteček a Junákem ( svazem skautů a skautek ČR ). Vše se odehrávalo
ve venkovním areálu Základní školy Jeseník a SVČ DUHA na Průchodní ulici
v centru města.
Od 9.00 hodin mohly třídní kolektivy MŠ a ZŠ vystřídat dvacet osm
stanovišť, kde organizace a občanská sdružení zábavnou a hravou formou
prezentovala svoji činnost. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje předvedl
vybavení hasiče, ukázku požární techniky. Sdružení dobrovolných hasičů Čech,
Moravy a Slezska mělo připraveno soutěže pro děti - stříkání vodou na terče a

Chtěli jsme poukázat na důležitost a význam aktivního využívání
volného času dětí a mládeže pro prevenci kriminality, užívání drog, závislosti na
počítačích a sledování televize. Chtěli jsme upozornit na nezastupitelnost pobytu
mladého člověka v kolektivu vrstevníků, na skupinový prožitek, který výrazně
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ovlivňuje schopnosti komunikovat s ostatními, respektovat cizí názory, řešit
konflikty ...

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Místní Bambiriáda v Jeseníku nabídla i přes nepřízeň počasí dětem
poutavý a zábavný den, který mohl mnohým z nich pomoci v otázce čím, jak a kde
můžou využít svůj volný čas a třeba si najít ... no, ty letošním mottem zmiňované
kamarády. Místy až programový přetlak zabránil hluchým momentům či nudě a i
když se vyskytly nějaké dílčí zmatky, nelze hodnotit letošní Bambiriádu jinak než
kladně ( úryvek z článku Jesenického týdeníku ).
Místní Bambiriády v Jeseníku se zúčastnilo celkem 2 093 návštěvníků.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM SPONZORŮM:

ORGANIZACE PODÍLEJÍCÍ SE NA MÍSTNÍ BAMBIRIÁDĚ 2008:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

SZUŠ LENKY BACHOVÉ
PRIESSNITZOVA TANEČNÍ ŠKOLA IVY PROCHÁZKOVÉ
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENÍK
MKZ JESENÍK
JESENICKÝ TÝDENÍK
KABELOVÁ TELEVIZE JESENÍK
ČESKÝ ROZHLAS 2 - PRAHA PROJEKT VÝLETY
MĚSTO JESENÍK
OLOMOUCKÝ KRAJ

SVČ DUHA JESENÍK
HNUTÍ BRONTOSAURUS JESENÍKY
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK
WALDORF – SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ PEDAGOGIKU
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VIRTUS
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČTYŘLÍSTEK
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VINCENZE PRIESSNITZE
TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK
EKO – KOM
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST JESENÍKY
LESY ČR – LESNÍ SPRÁVA JESENÍK
SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
POLICIE ČR
MĚSTSKÁ POLICIE – KOMISE PRO PREVENCI
KRIMINALITY
GYMNÁZIUM JESENÍK
ZŠ JESENÍK
MŠ PÍSEČNÁ
MŠ ŽULOVÁ
MŠ JAVORNÍK
MŠ SKOROŠICE
ZŠ FUČÍKOVÁ
ZŠ ŽULOVÁ
ZUŠ JESENÍK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OMYA CZ S.R.O. VÁPENNÁ
TOP TERAMO S.R.O. VÁPENNÁ
LÁZEŇSKÁ LÉKÁRNA S.R.O. JESENÍK
PRÁCE A SLUŽBY PŘI TĚŽBĚ DŘEVA JAROSLAV JANOŠTÍK
ALBERT PRODEJNA JESENÍK
MASÁŽE ZDEŇKA LEPŠOVÁ
LESY ČR – LESNÍ SPRÁVA JESENÍK
1. JESENICKÁ KOSMETICKÁ SPOLEČNOST S.R.O.
PRADĚD JESENÍK MARCELA SKŘIVÁNKOVÁ
TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK
PLASTKON MILULOVICE

Mezinárodní úspěch...
Ve dnech 6.-8.6. 2008 se vybraní členové zájmových kroužků Keramika
ze SVČ DUHA Jeseník prezentovali na XI.Výstavě lidových tvůrců a
uměleckých řemesel polsko českého pohraničí v Prudniku. V soutěži o
nejpěknější a nejzajímavější výstavní stánek získali 1. místo ve své kategorii. Na
každoroční výstavu, které se letos zúčastnilo 392 vystavovatelů ve třech
kategoriích, se připravovali členové našich kroužků po celý rok. Svými nejlepšími
výrobky tak reprezentovali nejen SVČ DUHA Jeseník , ale i naše celé město.
Iva Janošťáková, vedoucí ZÚ Keramika
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Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2008/2009

Víte, že...

SVČ
DUHA
Jeseník
Jeseník a
okolí
Ranč Orel
Česká Ves
SVČ
DUHA
Jeseník

Kurz plavání,
příměstský
tábor
Práce s PC
příměstský
tábor
Poznávací
příměstský
tábor
Jízda na koni,
ošetřování
koní, plavání
Výtvarný
příměstský
tábor

Chovatelství drob.
zvířectva

Počítače

Chovatelství psů

Programování

Florbal

Tvořínek

Chovatelství koní

Zdravé vaření

Košíková

Výtvarná dílna

Chovatelství včel

Digitální
fotografie

Aikido

Kytara

Chovatelství koček

Mladý detektiv

Cvičení ml.
dětí

Flétnička

Chovatelství plazů

Kroužek šermu a
historie

Plavání

Divadlo

Rybářství

Angličtina

Sportovní hry
Jiu-jitsu
Kulturistika

Nabídka na letní prázdniny:
Česká Ves
- bazén

ostatní

Karate

- 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.
- jsme připravili Bazar oblečení a obutí pro děti (Jaro,Léto), který navštívila více
než tisícovka rodičů?
- soutěže zpěváků lidových písní Zvoneček 2008 se zúčastnila padesátka dětí do
15 let?
- pro děti a rodiče jsme uspořádali zájezdy na výstavu Flora Olomouc spojenou
s prohlídkou ZOO a zájezd do ZOO Lešná?.
- 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 ?
- 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 Rajd Maluchów?
- náš divadelní soubor Průvan se účastnil přehlídky amatérských divadelních
souborů Žatva 2008, kde vystoupili s pohádkou Vašek cestovatel a lidojedi?
- byli jsme jedni z hlavních pořadatelů oslav Dne dětí na Ranči Orel v České
Vsi, kde jsme zajišťovali stanoviště atrakcí a celodenní moderování pro 2 400
účastníků?
1. 4.7.
2008
7. –
11.7.
2008
4. –
8.8.
2008
18.8.–
22.8.
2008
25.8.–
29..8.
2008

přírodovědné

Cyklistika,
bikros

výtvarné, hudební a
dramatické
Netradiční výtvarné
činnosti
Keramika pro MŚ, ZŠ,
dospělé

sportovní

6 - 12 let
7 – 13 let

od 6 let

600 Kč
700 Kč
750 Kč

od 10 let

1000 Kč

8-14 let

1000 Kč

Mgr. J. Hanefl
584 401 262, 603 326 633
Mgr. J. Hanefl
584 401 262, 603 326 633
Ing. L. Janoštíková
584 401 262, 774 001 547

Patchwork,
Mladí přátelé přírody
ruční textilní práce
Hrátky s hudbou pro
Akvaristika
rodiče a děti
Westernové tance

Volejbal

Tance JD

Stolní tenis

Orientální tanec

Šachy

Veselé zpívání

Posilování

Keramický kroužek
pro handicap. děti

Pěstitelství
Bylinky
Pěstování a
aranžování rostlin
Přírodovědný kroužek
pro handicap. děti
Astronomie

Španělština
Dívčí klub
Hra Go
X
X
X
X

Chov exotického
X
ptactva
Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2008 / 09 je k dispozici na
www.duhajes.cz od 1.7. 2008 a na všech školách začátkem září 2008.
Upozorňujeme, že se kroužky otevírají při dostatečném počtu zájemců.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS!
Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník
Aerobic

Mgr.V. Fačevicová,
Ing. J. Hálová
584 401 262, 736 232 109
Iva Janošťáková
584 401 262, 777 945 741
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Točení na kruhu

