Číslo 4/2013 vyšlo 3.9.2013
Poplach v oblacích
Ptala jsem se věštice,
mám navštívit‐ li Chrastice.
Snad bude se tam dětem líbit,
snad jim to můžu směle slíbit.
Dvě hodiny trvá cesta
a naše děti, co jsou z města,
odpočinou si od smogu
na táboře meteorologů.

DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJÍ…
Léto s Klubíčkem jsme prožili více než úspěšně. Proběhlo historicky nejvíce 14
příměstských táborů a 2 výjezdové pobyty. Celkem se zúčastnilo na 200 nadšených
dětí a 3 desítky spokojených dospělých. Všichni jsme obohaceni o příjemné zážitky a
nové známé a už teď se těšíme na další prázdniny s Klubíčkem!

Za ranní rosy v přírodě
sleduje nás býk v ohradě,
jak provádíme rozcvičku
a zlepšujem si kondičku.
Po vydatné snídani
umýt zuby, pusu, ouška,
pak Tě zavolali
Peťa, Domča, Ivča,Věruška.
Měli pro nás program zábavný a pestrý,
hned poznali, kdo je bystrý.
Na počasí ptali se,
pak psalo se a měřilo se.
Zpěv, smích a příroda ‐
táborem se line pohoda.
Nejvíc mě to baví v potoku,
i když mám vodu v levém gumáku.
Maškarní, špekáčky a noční stezka,
ta holka z našeho oddílu je fakt hezká!
Doufám, že se opět sejdeme,
byla tu sranda – ne, že ne!

zábava …

To je velká škoda,
zase uteklo to jako voda.
Moje báseň připomíná,
že na skvělé zážitky se NIKDY nezapomíná!

Tábor mladých meteorologů,
Chrastice
29.7. ‐3.8.2013
Poplach v oblacích si užili všichni.
Děti čistou, ryzí přírodu,
meteorologické pokusy, chůzi na
chůdách a spousty tvoření! Ani
dospělí nezaháleli. Zúčastnili se
pěších túr i cyklistických výletů na
Šerák nebo na Kralický Sněžník.
Psychologické přednášky a
poradenství podtrhlo
nezapomenutelný týden!
Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
klubickokm@klubickokm.cz
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A Note from Lucile

Sprejeři z Klubíčka

My parents came to see me. A month after I moved
here. Probably to reassure themself where I live
now too.But we spent a great week together and
visited Praque, Telč and Lednice. They were
surprised by the beauty of the country, especially
the architecture in Prague and Telč, and by how
nice people are over here

Open Club…
V rámci Evropské dobrovolné služby byla zahájena
činnost Open Clubu. Ten poskytuje příležitost
dobrovolníkovi – tedy Lucile integrovat se do
místní komunity a těm, kdo mají zájem diskutovat,
procvičit se v cizím jazyce, sdílet hodnoty nebo
poznávat rozdílnosti. První téma Open Clubu bylo
věnováno generaci dvacetiletých ve Francii, Dalším
tématem jsou tradice a zvyklosti tady a tam. Open
Club je nepravidelná aktivita, o termínech a
tématech Vás budeme informovat

Víte že…
Pravidelné aktivity našich dětí v Klubíčku začínají
v týdnu od 16.9. Pokud jste ještě nepodali přihlášku
či aktivitu nezaplatili, učiňte tak, prosím, co
nejdříve!, ať můžeme případná volná místa
nabídnout jiným zájemcům!

Očekáváme…
1.září přijede druhá zahraniční dobrovolnice, Iida
Tenolahti z Finska.

DoDiáře…
2.9.2013 – Zahájení běžného provozu HERNA
OTEVŘENA!
Září – volná místa v miniškolce
14.9.2013 – Kamínkování v Květné zahradě
16.9.2013 – začínají pravidelné aktivity
27.9.2013 – zahájení rekvalifikačního kurzu
Pečovatel/ka o děti od 0‐15 let. (kurz je již obsazen)
Pro aktuální akce sledujte naše webové stránky

Během letních měsíců děti tvořily a malovaly na Hanáckém náměstí. Inspirací byla
kniha „The Snail and the Whale“, krása aboriginského umění, newyorské
Graffiti, kdy sprejování na zeď v bývalém vězení Žižkových kasáren umožnilo
dětem realizovat své vlastní návrhy, impresionisti, australské téma inspirované
knihou Heatha McKenziho. Starší děti si vyzkoušely techniku představitelů
kubismu a výrobu Eiffelovy věže z brček.Podrobnosti a úžasné fotky naleznete na
webu . Výtvory dětí budou vystaveny do konce září v budově bývalých Žižkových
kasáren, doprovázejí výstavu projektu „Sochy v zahradě“

Příměstské tábory s Francouzštinou…
Nejkreativnější, nejzábavnější, nejlepší, prostě úžasná
dobrodružství inspirovaná francouzskými malíři, knihami,
příběhy, stavbami. To vše ve spojení s rodilou mluvčí Lucile,
prožily mladší i starší děti na táborech, které pro ně připravila
stejně nej lektorka jazyků Naty Csizmaziová.

