OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SEBASTIÁN
připravuje
pro školní rok 2011-2012 v Centru volnočasových aktivit
(nově opravená budova vedle kostela) tyto pravidelné akce:

KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Je určen pro děti 5 -12 let a mládež 13 – 18 let. Scházíme se jedenkrát týdně s vedením
zkušených asistentů. Naším záměrem je pomoc při hledání kamarádů, sebepoznání, rozvoj
dovedností a seznamování s tradicemi našeho regionu a zařádit si. V průběhu klubu se všichni
aktivně zapojují do jeho průběhu. Všechny děti budou mít možnost vyjádřit své pocity kladné
i záporné. Vždy v polovině a na konci roku jedeme na výlet.
Pro letošní rok připravujeme také pečení pro babičky a dědečky - děti se zapojí do vymýšlení,
vyrábění a upečení vánočního cukroví pro seniory, kteří tráví vánoce sami. Napečené cukroví
dají do balíčků, které pak roznesou do domácností babiček a dědečků. V průběhu roku
připravujeme s dětmi i mimořádné akce (setkání s Mikulášem, divadlo pro děti z MŠ).

Středa - 14.30 - do 18.00 hod.

PLETENÍ PEDIGU PRO DĚTI
V rukodělném klubu se rozvíjí dovednosti účastníků, radost z výtvorů a dochází tak
k nenásilnému uchovávání tradic. Z pedigu se pletou košíky, podnosy, květináče aj. drobné
ozdoby.
Vede Mirka Čechová, nejvíce 7 dětí na lekci, ve věku od 10 do 16 let.

Úterý - 13.00 – 18.00 hod

PLETENÍ PEDIGU PRO DOSPĚLÉ
Vede Mirka Čechová, max. 7 lidí na lekci.

Čtvrtek - 16.00 – 18.45 hod.

MYSLIVECKÝ KROUŽEK
Myslivecký kroužek je určen pro děti a mládež se zájmem o přírodu. V průběhu schůzek se
seznamují se základy myslivosti a rybářství, chodí do blízkých lesů. Za nepříznivého počasí
využívají prostory klubu. Své znalosti využijí při přípravě soutěží pro mladší kamarády z MŠ
a prvního stupně ZŠ a při spolupráci s Lesy ČR.
Vede Zbyněk Schwarz, určeno pro děti od 6- do 11 let, vhodně doplňuje aktivity školního
mysliveckého kroužku.

Čtvrtek (příp. pátek) - 14.00 - 16.00 hod.

KLUB PRO RODIČE S DĚTMI
Vede Ester Bartoňová, Mirka Čechová.

Středa od 9.30- do 11.30hod

