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Tykadlo
2014/ 2015
II. pololetí
V oblasti tělovýchovy a sportu organizuje SVČ DUHA ve spolupráci
s učiteli tělesné výchovy na školách v průběhu školního roku téměř 100 akcí.
Tyto akce podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže a přivádějí je
k pravidelnému tréninku ve sportech, které si oblíbí. Již druhým rokem
tomuto napomáhá i vyhlášená Sportovní liga základních škol O pohár
ministra školství. Ve školním roce 2014/15 jsme ve Sportovní lize uspořádali
okresní kola v minikopané, florbalu, volejbalu, košíkové a atletice.
Jedním z našich cílů je prosadit zdravý životní styl našich dětí. K tomu
pochopitelně patří pravidelná sportovní aktivita. Proto vznikla myšlenka
Sportovní ligy základních škol O pohár ministra školství. Nejde o to, aby z
účastníků této ligy vzešly za každou cenu nové sportovní hvězdy.
Nejdůležitější je, aby si co nejvíc dětí osvojilo lásku ke sportu, a aby se jim
každodenní aktivní pohyb stal přirozenou potřebou,“ říká se v dokumentu
ministerstva školství.
Tuto myšlenku ministra školství Středisko volného času DUHA v Jeseníku,
beze zbytku naplňuje. Jdeme však ještě dále. K podchycení co nejvíce dětí do
sportovních aktivit jsme v letošním roce vyhlásili soutěž aktivity základních
škol. Soutěž má motivovat žáky, učitele i rodiče, aby se věnovali sportu i
v mimoškolních aktivitách. Nejde jen o to, zapojit se do více než 20ti
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okresních kol, ale pořádat sportovní soutěže na školách, ať již ve formě
školních kol nebo vlastních tradičních akcí.
Na začátku nového školního roku 2015/16 budou předány diplomy a
věcné ceny nejúspěšnějším školám. Nebudou to jen velké školy, ale i školy
vesnické a malotřídky. Mezi nejaktivnější určitě patří ZŠ v Jeseníku, České Vsi,
Mikulovicích a Gymnázium Jeseník. Také však například menší školy v Černé a
Staré Červené Vodě. Blahopřejeme!
Mgr. Jiří Hanefl
ZLATÝ LIST – SOUTĚŽ DRUŽSTEV V PŘÍRODOVĚDNĚ
EKOLOGICKÝCH DISCIPLÍNÁCH
V pátek 24. dubna jsme pořádali již 11. ročník okresního kola
soutěže Zlatý list 2015, která probíhá v naší republice neuvěřitelných 43
let. Šestičlenná družstva, která se skládají ze dvou hlídek po třech, plnila na
deseti stanovištích úkoly z těchto témat: obecná ekologie, ochrana životního
prostředí, rostliny, rybník a řeka, les, hmyz, astronomie, houby, zvířata a
obratlovci.
V letošním roce startovalo 93 dětí. Do krajského kola, které se
konalo v Olomouci v pátek 22. května, postoupilo družstvo mladších žáků
ze ZŠ a MŠ J. Schrotha Lipová - lázně a družstvo starších žáků ze ZŠ
Česká Ves. Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za
spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! Jmenovitě Michalu Ulrychovi
z CHKOJ, Michalu Schifnerovi z Českého rybářského svazu, Ing. Petru
Kučákovi z Lesní správy Jeseník - Lesy ČR a Bc. Veronice Pavelkové,
demonstrátorce naší hvězdárny.
Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník
ZLATÁ VČELA
Oblastní včelařská soutěž ZLATÁ VČELA proběhla 25. 4. 2015
v Šumvaldu. Zúčastnily se jí 3 děti ze včelařského kroužku Střediska
volného času DUHA Jeseník. Do Šumvaldu jsme ráno přijeli autobusem.
Soutěž proběhla v místní základní škole, ve které už čekalo kolem dvaceti
soutěžících. Na uvítanou nám připravili snídani – výborné párky. Po

zahájení soutěže děti přešly do učebny, kde je čekal náročný test a
poznávání včelařského zařízení a nářadí. Nakonec je čekala botanika –
určování stromů, keřů a rostlin. Po ukončení soutěže následovalo vyhlášení
výsledků. Jeseničtí včelaři zde byli poprvé, přesto se jim podařilo získat
třetí (Eva Slívová), čtvrté (Richard Stojčev) a osmé (Lucián Poljak) místo.
Po obědě (vynikající řízek s bramborami) jsme odjeli na nedalekou včelnici.
Děti se rozutekly po areálu, dospělí si popovídali s místním včelařem.
Nakonec jsme navštívili Litovel, kde jsme vylezli na radniční věž, odkud
byl nádherný výhled na okolní krajinu.
V. Řeháčková, vedoucí kroužku SVČ DUHA Jeseník

Jméno a příjmení
Poř. kategorie D
1.
Halka Vašinková
Vendula
2.
Matušková
3.
Natálie Paschkeová

Škola
ZŠ Zlaté Hory
ZŠ Javorník
ZŠ Žulová

1.

Jméno a příjmení
Škola
kategorie C
Marie Grimová
ZŠ Zlaté Hory

2.

Sandra Jurićová

ZŠ Javorník

3.

Štěpán Jati

ZŠ Supíkovice

Poř.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Ve čtvrtek 30. dubna jsme spolu s Priessitzovými léčebnými
lázněmi uspořádali pro děti zábavnou akci plnou her, soutěží a stanovišť s
nejrůznějšími úkoly.... Na našich stanovištích se malovalo na obličej, děti
létaly na koštěti, na lopatě strkaly do pece Jeníčka s Mařenkou, ochutnávaly
lektvary, střílely lukem, jezdily na koloběžkách, poznávaly zvířátka,
bubnovaly na djembe a především často překonávaly strach z barevných
čarodějnic, které však nebyly zlé., naopak rozdávaly dětem za splněné
úkoly sladkosti. Celé odpoledne se velmi vydařilo a i počasí nám tentokrát
přálo…
Mgr. Marie Horáčková

OKRESNÍ KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
Středisko volného času Duha Jeseník a před jeho vznikem Stanice
mladých přírodovědců byly a jsou dlouholetými organizátory okresních kol
Biologické olympiády kategorií C a D (pro žáky 6. – 9. tříd základních škol
a odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia). Letos 23. a 27. dubna
proběhl již 49. ročník této soutěže, tentokrát na téma Život stromu.
Biologická olympiáda patří k náročnějším soutěžím – už ve školním kole
žáci pracují na třech úkolech, kterými jsou test teoretických vědomostí,
poznávání rostlin a živočichů a praktická laboratorní úloha. Úspěšní řešitelé
školního kola potom ještě musí pro postup do kola okresního vypracovat
jeden z předložených vstupních úkolů. Samotné okresní kolo opět probíhá
v těchto třech částech a komise navíc hodnotí vstupní úkol. Letošní okresní
kola se sice konala v menším počtu – v mladší kategorii D soutěžilo 7 žáků
ze čtyř škol a ve starší kategorii C 5 žáků ze tří škol našeho okresu – ale
úroveň byla velmi vysoká. I přes poměrně obtížné a časově náročné zadání
byly v obou kategoriích tři úspěšní řešitelé (viz tabulky), kteří se v květnu
zúčastní krajského kola soutěže. Jako garant okresních kol BiO bych ráda
na tomto místě poděkovala všem pedagogům, kteří se podílí na přípravě
žáků i na samotném hladkém průběhu soutěže, svým kolegyním, které
pomáhají tuto soutěž organizovat i všem zúčastněným žákům za čas a
energii věnovanou přípravě. A vítězům okresních kol držím palce
v krajském kole!
Ing. Jana Hálová, SVČ DUHA Jeseník

MLADÍ ASTRONOMOVÉ V PRAZE…
V sobotu 16. května se členové Astronomického kroužku SVČ
DUHA Jeseník a několik dalších nadšenců pro astronomii vypravili na výlet
do Prahy, kde probíhá velmi zajímavá výstava Gateway to space – Brána do
vesmíru.
Začíná velkolepým prvním okamžikem vzniku sluneční soustavy
před 4,5 miliardami let, pokračuje přes lunární výpravy programu Apollo až
k současným orbitálním stanicím, do jejichž modulů mohou návštěvníci
volně vstoupit. Nechybí zde průzkumné lunární vozidlo, v němž americké
posádky podnikaly své průzkumné cesty po Měsíci, pestrá je i přehlídka
kosmických skafandrů. Pozornost většiny návštěvníků však právem
upoutají ohromné nosné rakety a kosmické lodě, které jsou zde v reálných
velikostech a do mnoha z nich mohou návštěvníci vstoupit a prohlédnout si
jejich vybavení zevnitř. Pro děti jsou asi nejatraktivnější trenažéry
pilotování stíhačky a gyroskop, na kterém rotují ve všech možných
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směrech. Kromě zážitků byl pro děti odměnou i plakát výstavy, který
zdarma získaly po vyplnění vědomostního kvízu.
Ing. Jana Hálová, SVČ DUHA Jeseník

Ostravy a Jan Vráblík (4.kyu) z Prahy. Ti se ovšem porazili navzájem a
vypadalo to, že bude rozhodovat pomocné kritérium - síla jejich soupeřů. V
posledním kole však Vráblík a Šamajová prohráli se slabšími soupeři a to
vyneslo na 1. místo Havelku. Z domácích se nejlépe umístil Jindřich
Dvořáček (6.kyu) na 5. místě. Dobrý výsledek zaznamenal také Jan Vintr
(19.kyu) z Jeseníku, který si ziskem 3 bodů zajistil novou výkonnostní
třídu. V čase hlavního turnaje v go se uskutečnil také malý vyřazovací
turnaj v piškvorkách. Ten vyhrál Michal Timko před Janem Vráblíkem (oba
z Prahy) a Kamilou Šamajovou (Ostrava). Jsme rádi, že nám Středisko
volného času DUHA poskytlo prostory pro pořádání turnaje a zveme
všechny zájemce, z řad dětí i dospělých, o tuto zajímavou deskovou hru do
kroužku go, který DUHA organizuje.
Jindřich Dvořáček, vedoucí kroužku
DEN DĚTÍ

SOUTĚŽ O NEJROZTOMILEJŠÍ MORČÁTKO A DOMÁCÍHO
MAZLÍČKA
V letošním roce připravilo Středisko ekologické výchovy pro
všechny milovníky zvířat novinku: soutěž o nejroztomilejšího domácího
mazlíčka. V pondělí 25. května proběhla v prostorách SVČ DUHA Jeseník
první soutěž O nejroztomilejší morčátko a zároveň výstava těchto
oblíbených domácích mazlíčků. Čtyřčlenná porota vybírala ze sedmi
zvířátek a neměla lehký úkol, protože roztomilá jsou všechna morčátka. A
aby v tom těžkém rozhodování porota nebyla sama, mohli hlasovat i diváci,
kteří se zúčastnili v hojném počtu a to jak děti, tak i dospělí. Vítězkou
soutěže se stala krásně chundelatá samička Bambule a její majitelka
Kateřina Knotková si kromě prvního místa odnesla také ocenění diváků.

V krásnou slunečnou neděli 31. května 2015 jsme oslavili společně
se stovkami dětí a rodičů Den dětí. Akce se konala v areálu Priessnitzových
léčebných lázní. Počasí bylo nádherné, účast dětí opravdu obrovská a
věříme, že se stanoviště v Pohádkovém lese dětem líbila. V naší režii
proběhlo již tradičně malování na obličej a lukostřelba. Tři pohádkové
postavy – vodník, Ferda mravenec a ježibaba z perníkové chaloupky si pro
děti připravily zábavné úkoly inspirované pohádkami. Každým stanovištěm
prošlo za dopoledne přibližně 350 dětí, které úkoly úspěšně splnily a byly
odměněny sladkostí, perníčkem a razítkem do Pohádkového listu. Jsme moc
rádi, že počasí vyšlo a návštěvnost byla opravdu velká.
Mgr. Marie Horáčková

Akce měla u dětí kladné ohlasy, a proto hned 22. června
následovala další soutěž, tentokrát O nejroztomilejšího domácího mazlíčka,
kam mohly děti přinést, kromě psů a koček, jakéhokoliv svého drobného
zvířecího miláčka. Kromě docela běžných domácích zvířátek, jako jsou
křečci, křečíci, andulky nebo želvy, se soutěže zúčastnila i jedna fretka,
která se nakonec také stala vítězkou prvního ročníku. Vzhledem k docela
velkému zájmu dětí věřím, že se z této soutěže stane pěkná tradice a i
v dalších letech se budeme setkávat při vybírání nejroztomilejších domácích
mazlíčků.

VÝSTAVA ŘEMESEL A LIDOVÉ TVORBY V POLSKU

Ing. Jana Hálová SVČ DUHA Jeseník

Již tradičně se vybrané dívky ze zájmového útvaru Keramika
zúčastnily spolu s vedoucími 18. Výstavy řemesel a lidové tvorby, která se
konala 5. - 6. června v Prudniku. Děvčata se seznámila s prací jiných
vystavovatelů a všichni jsme načerpali spoustu nových nápadů, protože
bylo, jako každým rokem, na co se koukat!
Iva Janošťáková

TURNAJ V GO…
Ve Středisku volného času DUHA v Jeseníku se 30. - 31. května
uskutečnil již 19. ročník v deskové hře go. Turnaj přilákal do Jeseníku 24
hráčů. Již od prvního kola bylo jasné, že o vítězství bude bojovat trojice
nejsilnějších hráčů. Samuel Havelka (3.kyu) a Kamila Šamajová (4.kyu) z
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čištění koní, sedlání a každodenní vyjížďky do terénu. Tábor s angličtinou
probíhal formou her, soutěží, kvízu a zábavného učení. Odpoledne pak děti
trávily v přírodě na výletech. Malí kuchaříci se na táboře rozdělili do tří
družstev a postupně vařili polévku, hlavní chod a moučník. Navzájem si pak
jídla ohodnotili a samozřejmě i ochutnali. Po dobrém jídle přišly vhod
výlety a koupání. Tábor Policie baví děti proběhl pod záštitou Městské
Policie Jeseník. Již podruhé strávily děti víkend plný her, dobrodružství a
zábavy v areálu MUNY Mikulovice. Na programu se podílely záchranné
složky, Hasiči a Policie ukázkami techniky a zákroků. Našla se chvíle i na
tvoření, vyrábění, výlet a samozřejmě večerní opékání špekáčků.
V Mikulovicích proběhl příobecní tábor zaměřený na turistiku. Děti
nachodily spoustu kilometrů, absolvovaly tři celodenní výlety, vlakem na
Ramzovou, pěšky do Petříkova, kde jezdily na bobové dráze a zpět pěšky na
Ostružnou. Druhý výlet byl do Zlatých Hor – pěšky na Biskupskou kupu a
zpět. Poslední červencový týden patřil dětem, které se přihlásily na
pobytový tábor na Červenohorském sedle. Tábor byl zaměřený na turistiku
a poznávání našich krásných Jeseníků, táborovou činnost a tvoření. Počasí
dětem ukázalo všechny své tváře a tak se program musel přizpůsobit jeho
rozmarům. Děti vyšlapaly na Praděd, Šerák, Velký klín a Červenou horu.
Vyrobily si vlastní trika, přívěšek na klíče, plstily mýdla, vyráběly přáníčka.
Každý den chodily na bazén, užily si přenášku Horské služby i
s praktickými ukázkami a noční hru. Pobytový tábor ve Vracově objevoval
krásy Strážnicka. Největším zážitkem byla návštěva Kovozoo ve Starém
Městě u Uherského Hradiště s výtvory z kovového odpadu – např. tramvají,
letadlem, korábem nebo majákem s rozhlednou. Děti navštívily Muzeum
železnice ve Vracově a zámek v Miloticích.
Letošní prázdniny utekly jako voda, na památku dětem zůstala
spousta krásných vzpomínek, nových přátelství a zážitků…
Pavla Ježová

PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA 2015
Letošní patchworková výstava v Kapli, byla opět velkolepou
ukázkou zručnosti všech žen, které navštěvují patchworkový klub.
Jako každý rok, tak i letos jsme šily společný projekt. Rozhodly jsme se
ušít deky pro děti z Dětského domova v Jeseníku. S vedoucí vychovatelkou
p. Kapušovou jsme vybraly šest děvčátek ve věku od 4 do 11 let.
Pracovaly jsme ve dvojicích a myslím, že vznikla velmi podařená
dílka. Pro ostatní děti, jsme ušily krásné polštářky a drobné dárečky. To vše
jsme slavnostně předaly dětem na vernisáži patchworkové výstavy v pátek
26.6.2015.
Zdeňka Pěkná

LETNÍ TÁBORY
Léto bylo ve znamení táborů, výletů a tvořivých činností pro děti a
mládež. SVČ DUHA nabídlo 12 táborů - z toho 10 příměstských a 2
pobytové.
Příměstské tábory probíhaly v budově DUHY. Na výtvarně
zaměřených Duhových hrátkách a Dívčí duhové dílně se děti dopoledne
věnovaly tvořivým činnostem, vyrábění dárků, výtvarným technikám a
keramice. Postupně si tak mohly vyzkoušet výrobu mýdla, lapače snů nebo
vlastnoručně malovaného trička. Novinkou byla účast paní Olejníčkové,
která děvčata naučila zhotovit si překrásnou orchidej z drátků a
batikovaných punčoch. Odpoledne bylo ve znamení výletů - balneopark
v lázních, Jeskyně Na Pomezí, bazén v České Vsi nebo Velké mechové
jezírko na Rejvízu. Tábor putování za pokladem objevoval zajímavá místa
Jesenicka - Zlatorudné mlýny u Zlatých Hor, Priessnitzovy lázně, lanové
centrum, Kronfelzov u Branné, kde si děti opekly špekáčky, povozily se na
lanovce a na závěr hledaly poklad.
Tábor se zvířátky byl zaměřen na péči o malé hlodavce, hady, želvy,
plazy a také maskota našeho zařízení – mývala Mapachi. Dětem které milují
koně patřil táborový Týden s koňmi a hrou na africké bubny djembe. Ráno
zahájili bubnováním na africké bubny djembe a následně odjeli autobusem
na ranč do České Vsi. Na ranči se učili, jak o koně správně pečovat a
ohleduplně se k nim chovat, samozřejmě nechybělo ani uklízení stájí,

Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2015/ 16 je k dispozici na
www.duhajes.cz .
Upozorňujeme, že kroužky se otevírají pouze při dostatečném
množství zájemců.
TĚŠÍME SE NA VÁS
Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník
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