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Tykadlo 2
2013/ 2014
II. pololetí
Novinkou druhého pololetí byly příležitostné akce ve spolupráci s
Priessnitzovými léčebnými lázněmi. V dubnu jsme se podíleli na Pálení
čarodějnic, kde jsme zajišťovali zábavná stanoviště (lukostřelba, malování
na obličej, hra na africké bubny, minigolf, hlavolamy, koloběžky a jiné)
stejně jako při zahájení lázeňské sezony a při oslavě Dne dětí v areálu
místních lázní.

CHYTROST, SÍLA, RYCHLOST, KREATIVITA A
VYTRVALOST
Těchto několik slov, v názvu, charakterizuje vlastnosti, které by měli mít
roboti a hlavně jejich strůjci, aby mohli uspět na soutěžích s roboty. Těchto
soutěží se ve školním roce zúčastní především tým R.U.R. nejen v ČR, ale i
v zahraničí. Jeho vedoucí Mgr. Roman Chasák věnuje se svými svěřenci
stavbě a přípravě robotů mnoho času a přiváží do Jeseníku mnoho úspěchů.
Reprezentuje tak svoji školu, Gymnázium Jeseník, ale také Středisko
volného času DUHA, pod jehož hlavičkou, jako zájmový útvar, soutěží.
V pátek 30. května se uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže RoBoj 2014
pořádaný na Gymnáziu Jeseník. Za gymnázium se soutěže zúčastnily dva
týmy - R.U.R. team a tým CO3. Bojovat přijely i týmy z Gymnázia

Zábřeh a SPŠ Jedovnice. Celkem se při soutěžním dni představilo třicet
robotů v šesti kategoriích - Lego Sumo, Lego LineFollower (sledovač čáry),
Lego Superbot (kombinace prvních dvou kategorií) , Lego Hroboj
(deathmatch), Lego Dance a Lego Freestyle (jakýkoliv zajímavý robot)
Ve sledování čáry byli úspěšnější hosté. První dvě místa získali borci z
Gymnázia Zábřeh a třetí místo robot z dílny SPŠ Jedovnice. Naopak Sumo
bylo jednoznačnou záležitostí bojovníků z týmu R.U.R, kteří obsadili
všechny tři stupně vítězů v čele s již legendárním robotem Watapa.
V kategorii Superbot, kdy se počítalo nejlepší umístění v sumu i
linefolloweru současně, jednoznačně zvítězil robot R.U.R., jehož autorem
byl Tomáš Procházka. Asi největším překvapením bylo jednoznačné
vítězství robota R.U.R. - Serebro v kategorii Hroboj, kde se svým robotem
během krátké chvíle deklasovali ostatní soupeře benjamínci - Jáchym
Cenek, Tomáš Kopřiva a Jonáš Bubík.
O stupních vítězů v dalších kategoriích rozhodovala porota. V kategorii
Lego Dance prvenství ukořistili členové týmu CO3. Druhé a třetí místo
patřilo robotům z dílny R.U.R. Freestyle dle rozhodnutí porotců vyhrál
robot R.U.R - Autíčko na jehož konstrukci se největší měrou podílel
Michael Potěšil z Jeseníku, následovaný druhým robotem SPŠ Jedovnice,
který skládal Rubikovu kostku a třetím robotem R.U.R. - Gytá, kterého
představil Jan Maceček.
Poděkování za organizaci akce patří všem členům týmu R.U.R., kteří
pod záštitou Gymnázia Jeseník a SVČ DUHA Jeseník odvedli skvělou
práci.
Mgr. Jiří Hanefl

ZE SPORTU
V uplynulém období jsme byli opět pověřeni organizací okresních a
krajských kol sportovních a předmětových soutěží MŠMT. Naše činnost
vycházela z celoročního plánu, který se nám dařilo plnit bez větších změn.
Uskutečnily se všechny sportovní soutěže a akce, byla komplexně zajištěna
činnost Okresní rady asociace školních sportovních klubů. Podařilo se
naplnit ZÚ dostatečným počtem účastníků a po celý rok udržet jejich zájem.

Vedle základních okresních kol sportovních soutěží, které jsou
pořádány tradičně podle zaměření na jednotlivá sportovní odvětví, kterým
se školy na Jesenicku věnují, je kladen důraz na dlouhodobější soutěže, kde
se formou turnajů setkávají žáci po několik měsíců. Tyto turnaje pak
motivují žáky i k tréninku.
Nedá se hovořit o nějaké výrazně nejúspěšnější akci. Všechny
tělovýchovné akce mají svůj význam, protože přivádějí k pohybu, pokud
možno, co nejvíce dětí. Nejvýraznější soutěží byla Jesenická liga ve florbalu
ZŠ, které se zúčastnila většina škol ve čtyřech kategoriích. Hrálo se po pěti
turnajích od října do dubna a k tomu okresní finále florbalu. O tom, že je
florbal na ZŠ nosnou činností, svědčí i druhý ročník okresního kola florbalu
žáků 1.stupně ZŠ. Zúčastnilo se 11 škol.
Vedle florbalu je tradiční Jesenickou ligou i košíková, které se
zúčastňují školy též z okresů Bruntál a Šumperk a v nové podobě i stolní
tenis, především pro žáky 1. stupně. V letošním školním roce se, po delší
odmlce, konala i soutěž v atletice středních škol a byla hodnocena velmi
dobře. Většina akcí se koná ve spolupráci s partnery, kteří pomáhají
zajišťovat sportovní soutěže na vysoké úrovni.
Mgr. Jiří Hanefl

zájmem z řad učitelů o tento výukový program a navštívila jsem druhý
stupeň základních škol v Supíkovicích, Mikulovicích, Vidnavě,
Adolfovicích a také septimu jesenického gymnázia. Jsem velmi ráda, že
téma vzbudilo patřičný ohlas i u žáků a doufám, že zvětšením povědomí o
nebezpečí, které tyto poruchy přinášejí, se sníží počet postižených dívek i
chlapců.
Mgr. Marie Horáčková

NOVÁ TERÁRIA V ODCHOVNĚ PLAZŮ
Začátkem září jsme naplánovali rekonstrukci odchovny plazů a
začali jsme se poohlížet po firmách, které vyrábí na zakázku terária.
Oslovili jsme jich několik a někteří nám zaslali cenovou kalkulaci. Vybraná
firma z Nového Jičína terária přivezla a také do našich prostor
nainstalovala. Zhotovení terárií i s podstavnými skříněmi stálo bez mála
43 000,- Kč. Velké poděkování patří LESŮM ČR, od kterých jsme na
realizaci dostali 15 000,- Kč a tak také díky jejich přispění, mohou naši hadi
a chameleoni žít v nových a lepších podmínkách.
Mgr. Marie Horáčková

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
Od druhého pololetí školního roku 2013/2014 jsem nabídla druhému
stupni základních škol nový výukový program se sociopatologickou
problematikou s názvem PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY. Tento program
trvá 60 minut a je určen pro dívky i chlapce od 6. do 9. třídy ZŠ. Výukový
program obsahuje prezentaci na téma problematiky mentální anorexie,
bulimie a záchvatovitého přejídání, zdravotních problémů, ohrožení a
nebezpečí, které za těmito poruchami vězí. Prezentace je proložena
fotografiemi nemocných dívek i chlapců. Žáci mají možnost udělat si test
pro svůj přehled, jak jsou na tom v oblasti výživy a vztahu sami k sobě.
Součástí výukového programu je také téma správné výživy, potravinové
pyramidy a zdravého životního stylu. Na závěr žáci shlédli videorozhovor s
léčenou anorektičkou. Za uplynulé pololetí jsem se setkala s velkým

JARNÍ VYCHÁZKA SE SENIORY
Naše organizace již delší dobu spolupracuje s Klubem seniorů
v Jeseníku. Společnou zimní vycházku se sáňkováním a stavěním sněhuláků
nám překazila letošní zima bez sněhu, ale 28. dubna jsme vyrazili na
vycházku jarní. V rámci zájmového útvaru Loskutáček, který v letošním
roce navštěvovalo devět dětí, jsme se společně se čtyřmi členkami Klubu
seniorů vypravili do parku. Celou akci jsme pojmenovali Prameny a flóra
v Jeseníku a pro děti bylo nachystáno krásné a zajímavé vyprávění o
pramenech a mohly si prakticky vyzkoušet poznávání jarních bylin.
Největší překvapení na ně však čekalo po návratu do DUHY, kde byly
odměněny nejen diplomem, ale také sladkou odměnou, kterou pro ně upekly

členky Klubu. Dětem se společná vycházka moc líbila a už teď se těší, že
příští zimu bude dost sněhu i na společné zimní radovánky.
Ing. Jana Hálová

Navíc jsme výstavu obohatili o práce dětí i dospělých z kroužku
Keramika. Výstava měla opět velký úspěch. Těšíme se na tu příští…
Zdeňka Pěkná

KERAMICKÉ SOUTĚŽE
Jako každý rok i letos jsme pro všechny členy ZÚ Keramika
vyhlásili dvě keramické soutěže. V prvním pololetí na téma Vánoční
dekorace a v druhém téma, které se dětem obzvlášť líbilo, Ptáci. Zapojili se
všichni členové od mateřských škol až po dospělé. Nejnápaditější a
nejzdařilejší výtvory jsme ohodnotili malým dárkem a diplomem. Všechny
práce jsme vystavili v našich prostorách. I v novém školním roce se mohou
všichni těšit na nová témata. Tentokrát Vánoční kachlík a Keramika
v kuchyni.
Iva Janošťáková

UKONČENÍ KROUŽKU MALÍ CUKRÁŘI
Třetí červnový víkend jsme s dětmi z kroužku Malí cukráři prožili
na chatě v Ostružné. Podnikli jsme výšlap na Paprsek, kde jsme si za
odměnu pochutnali na borůvkových knedlících. Abychom nešli stejnou
cestou, vraceli jsme se přes Petříkov zpět. Večer nás čekalo opékání
špekáčků, hry a soutěže. Přestože nám počasí příliš nepřálo, děti byly
spokojené.
Zdenka Pěkná

PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA
Na začátku prázdnin jsme otevírali již tradiční výstavu patchworku
v Kapli. Tentokrát výstava trvala dva týdny. V letošním roce jsme
vystavovali práce nejen pokročilých, ale také ve velké míře i práce
začátečnic. Všechna vystavovaná díla, byla nádherná a originální, a protože
byla výstava částečně prodejní, mohli si návštěvníci udělat radost
zakoupením výrobku.

LÉTO, SLUNCE, PRÁZDNINY, TÁBORY A DUHA…
Tak by se zjednodušeně dalo popsat to, co jako v předešlých letech
čekalo jesenické i mimo jesenické děti ve Středisku volného času DUHA
Jeseník o prázdninách. Pestrá nabídka příměstských táborů, které byly
tematicky zaměřené na turistiku, výtvarné činnosti, vaření, sport, plavecký
výcvik, jízdu na koních ekologickou výchovu či výuku angličtiny hravou
formou. Rovněž nechyběla spousta her, soutěží, zábavy a vznik nových
přátelství. Pobytový tábor se tentokrát podařilo zorganizovat na Strážnicku
v ubytovacím zařízení DDM Vracov.
Úplnou letošní novinkou pak byl víkendový pobytový tábor
připravený Městskou policií Jeseník, pod názvem Policie baví děti. Všechny
tábory byly koncipovány motivačně vzdělávací formou a pro děti byl
připraven strukturovaný program podle potřeb a zájmů cílové skupiny a cílů
tábora. Děti ve věku 7 až 15 let tak v průběhu táborů měly možnost zažít
pocit úspěšnosti, vzájemné spolupráce, kamarádství, sounáležitosti
s kolektivem, rozvíjení talentu a morálně-volních vlastností. Účastníci
tábora měli možnost, mimo obvyklých táborových aktivit, poznat to, co o
policii doposud znali jen z televize nebo filmu. Atraktivní byla zejména
ukázka sebeobrany, policejní techniky a vybavení výjezdového vozidla
HZS Jeseník. Děti si rovněž vyzkoušely nelehkou práci záchranářů při
poskytování první pomoci pod odborným dohledem pracovníka ZZS
Jeseník.
Letošní tábory byly výjimečné také tím, že se je podařilo
prostřednictvím dotace z Projektu prevence kriminality MVČR, bezplatně
zajistit pro celkem 31 dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin
doporučených OSPODem.
Bc. M. Táborský, preventista Městské policie Jeseník
Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník

Nabídka na letní prázdniny 2014
Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2014/2015
Letošní novinky v naší nabídce jsou zvýrazněny tučně!
Termín:

Místo:

30.6.-4.7. SVČ DUHA
a okolí
7. - 11.7.

7. - 11.7.

SVČ DUHA
a okolí

Zaměření:
Příměstský tábor
HURÁ PRÁZDNINY

7 - 15 let

MALÍ KUCHAŘÍCI
Příměstský tábor
Dopolední vaření, odpolední výlety

7 - 12 let

DUHA Jeseník, PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM Příměstský
8- 12 let
Jesenicko
turistický tábor.

14 - 18.7. SVČ DUHA
a okolí

DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA
Příměstský tábor pro
dívky. Různé výtvarné činnosti, výlety , hry

KRYTÝ
BAZÉN Česká Příměstský tábor s
21 - 25.7.
Ves
PLAVECKÝM VÝCVIKEM
SVČ DUHA
a doplňkový program
Jeseník
28.7-1.8

4.8.-8.8.

SVČ DUHA
a okolí
SVČ DUHA
a okolí

POLICIE BAVÍ DĚTI
Víkendový pobyt plný her, sportu a ukázek
policejní práce

7-14 let

9.- 16.8.

STRÁŽNICKO
POBYTOVÝ TÁBOR
ubytovna
Za poznáním kraje, poznání zajímavých
DDM Vracov
míst, táborová činnost.

25.-29.8.

Ranč Orel
Česká Ves

Příměstský tábor
S KOŇMI – jízda na koni
a hra na africké bubny

SVČ DUHA
a okolí

HRÁTKY
S ANGLIČTINOU
Výuka hravou formou, výlety soutěže,
výtvarné činnosti

1100 Kč

950 Kč

6 - 10 let

1050 Kč

ostatní

Karate

Keramický kroužek pro
handicap. děti

Chovatelský kroužek
drobných hlodavců

Počítače - hry

Cyklistika, bikros

Keramika pro MŠ, ZŠ,
dospělé

Chov psů

Španělština

Florbal

Šikovné ruce

Chovatelství koní i pro
začátečníky

Zdravé vaření

Košíková

Dárky pro radost pro
pokročilé

Včelařský kroužek

Malý cukrář

Šachy

Veselé zpívání

Chovatelství koček

Studená kuchyně

Jiu-jitsu

Flétna sopránová

Teraristický kroužek

Základy šití a textilní
tvorby

Lukostřelba

Hra na africké bubny
djembe

Rybářský kroužek

Hra Go

Sportovní hry

Korálkování

Astronomický kroužek

Historie a šerm

Lezení na umělé stěně

Dramatický kroužek

Akvaristický kroužek

Malý reportér

Posilování

Westernové tance

Loskutáček

Lego-roboti

Volejbal

Patchwork,- začátečníci
ruční textilní práce

Malý zoolog

Mladý kutil

Stolní tenis

Patchwork,- pokročilí
ruční textilní práce

Za zvířaty kolem světa

800 Kč

3500 Kč

7 -10 let

přírodovědné

1000 Kč

8 -14 let

od 10 let

výtvarné, hudební a
dramatické

1450 Kč

6 - 12 let

Příměstský tábor
DUHOVÉ HRÁTKY
pro dívky i chlapce
Různé výtvarné činnosti, výlety , hry

sportovní
1300 Kč

1450 Kč

7 - 12 let

MUNA
Mikulovice

Cena:

8- 13 let

Příměstský tábor
MALÉ HRÁTKY nejen se zvířátky

8.8. –
10.8.

18.-22.8.

Věk:

Angličtina pro MŠ, ZŠ

1600 Kč

1500 Kč

Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2014/ 15 je k dispozici na www.duhajes.cz
od 1.7. 2014
a na všech školách začátkem září 2014.
Upozorňujeme, že kroužky se otevírají pouze při dostatečném počtu zájemců.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS!
Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník

