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Září 2020
Milí přátelé,
připravili jsme pro Vás zářiové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám
přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další
informace, které by Vás mohly zaujmout. Do nového školního roku Vám přejeme hodně energie a
pevné zdraví.

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí…
Prezentace RADAMBUK 2020 – jsme tu pro dětské spolky v Jihočeském kraji
https://youtu.be/pDPIQgiG7F4

BAMBIFEST – 18. – 19. 9. 2020 - pátek začínáme od 13,00 hodin!!!
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Divadelní pohádka na BAMBIFESTU v sobotu 19.5.2020 v Č.
Budějovicích V sobotu 19.9.2020 se mohou děti i rodiče těšit
na BAMBIFESTu v Českých Budějovicích u Sportovní haly od 11
hodin na divadelní představení Pohádky z kufru - Marešovy
divadelní společnosti MAREDIV. Vstup na akci je zdarma!!!
http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/pohadky-z-kufru/
Pohádková taškařice plná veselých písniček a barevných
kostýmů. Tušíte, jaká překvapení se ukrývají v čarovném kufru,
a která pohádka je vlastně ta nejlepší? Když nám děti
pomohou hrát pohádky, tak se mohou těšit na povídání o tom,
jak se tahá veliká řepa, co musela udělat slepička, aby
zachránila svého kohoutka, jak dopadnul zatoulaný koblížek
nebo jak kůzlátka vyzrála nad vlkem – to vše a mnoho dalšího
se dozvíte v pohádkách nejen pro nejmenší, které si pro vás připravila Marešova divadelní
společnost.

Pozvánka na BAMBIFEST do Českých Budějovic

https://youtu.be/vGA-2L5WwFI

Dezinfekce na letní tábory pro členské spolky
Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci se Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska a Střední průmyslovou školou
chemickou v Pardubicích zajistila dezinfekce na ruce pro letní
tábory členských spolků. RADAMBUK zaplatil dopravu
dezinfekcí a rozdal 250 litrů do členských spolků na letní
tábory. Za dezinfekce velmi děkujeme:-)
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https://www.radambuk.cz/

http://www.icmcb.cz/

https://www.jihocesketabory.cz/

http://budejovice.bambifest.cz/

https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/

https://www.youtube.com/user/radambuk

https://www.instagram.com/radambuk/

https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
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Podpořte RADAMBUK při nakupování v internetových
obchodech, aniž by Vás to stálo jedinou korunu navíc.
• Pokud nakupujete na internetu a chcete nás
zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče
tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat
Tento pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí to, že část Vaší útraty poputuje
na podporu našich aktivit
Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky
http://dobromat.cz
o Na stránce vyberte obchod, ve kterém chcete nakoupit a RADAMBUK
o Následně budete přesměrováni do vybraného internetového obchodu, v němž
můžete nakoupit
Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek
Dobromat ho poté pošle na náš účet a my ho použijeme na naši činnost

Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Nezáleží na tom, zda se do internetového
obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. Používání Dobromatu Vás nestojí ani korunu navíc. I
přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %.

Mládež kraji – kraj Jihočeský
https://jihocesky.mladezkraji.cz/

Projekt Dobrodružství s Vikingy
https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/317282020-projekt-dobrodruzstvi-s-vikingy-108
Projekt Dobrodružství s Vikingy jsme připravili na
táborovou základnu u Velešína v termínu 31. 7. – 2.
8. 2020. 40 účastníků akce jsme rozdělili do 4
vikingských družin. Děti se učily vikingským
dovednostem, čestnému chování, vyráběly obleky,
meče, štíty a helmy, skládaly různé zkoušky a
bojovaly s hrdiny severské mytologie. Akci
připravovalo 10 dobrovolníků.
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https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/13-7-19-8-2020-projekt-zabavne-dny-v-repici-107
Dne 13.7. 2020 jsme pro děti připravili zážitkovou střelbu na střelnici v Droužeticích. 44 dětí si mohlo
vyzkoušet střelbu z pistole nebo samopalu na terč a střelbu z brokovnice na cvičné holuby. Celé
odpoledne se velice vydařilo a nezapomenutelný zážitek dětem záviděli nejen jejich rodiče.
V úterý 21.7.2020 za slunečného počasí přijela do Řepice Laser Game. Děti dostaly laserové zbraně a
helmy, které zaznamenávaly počet zásahů a rozběhly se ve vymezeném území lesa vrchu Jaslova nad
Řepicí. Hra měla obrovský ohlas u všech 56 dětí.
Dne 23.7. 2020 se 52 dětí a 9 dospělých vydalo na plavbu po řece Otavě ze Sušice do Střelských
Hoštic. Počasí nám přálo a tak si všichni vodu náramně užili. Pro některé to bylo první setkání s
raftingem a tak skupině chvilku trvalo, něž lodě pluly správným směrem. Nakonec jsme společně
dorazili se zpěvem do cíle.
Na odpoledne dne 27.7.2020 jsme pro děti a mládež nejen z okolí Řepice připravili odpoledne plné
zážitků s bubny. Celkem třikrát se skupiny dětí (celkem 63 osob) zabraly do hodinové bubenické
show. Každý dostal svůj bubínek a společně nacvičili rytmickou skladbu.
Závěrečný zábavný den v Řepici se konal ve středu 19.8.2020, kdy Klaun Hugo bavil svým
vystoupením malé i velké diváky, kterých se sešlo 56. Děti byly nadšené nejen z kouzel, ale i z toho,
jak je klaun Hugo naučil vyrobit z balónku pejska. Po ukončení vystoupení si děti ještě užily skákací
hrad a posezení s kytarou u ohně.
Celkem se projektu zúčastnilo 271 dětí a mládeže a 9 dobrovolníků.
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK
Vzdělávací kurz Instruktor vodní turistiky č.2
Místo konání: Vltava
Termíny: 17. - 20. 9. 2020
Cena kurzu:
členské
spolky
RADAMBUK
2 550 Kč
ostatní účastníci
3 200 Kč
(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a
zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).
Přihlášky na e-mailu kancelar@radambuk.cz.
V kurzu pro instruktory vodní turistiky poskytneme účastníkům mnoho možností k získání kvalitních
znalostí a dovedností k vedení vodáckých kurzů. Kurzy instruktora vodní turistiky probíhají jako
školení o prodlouženém víkendu a jsou pro ně vybírány různé terény od snadno sjízdných po
náročné.
Výstup z kurzu
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor vodní turistiky (platnost licence je
časově neomezená). Získané osvědčení lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení.
Vzdělávací středisko Mgr. Lukáš Binter - BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT. S licencí Instruktor
vodní turistiky lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním
pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích níže.
Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na
prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a didaktiku (to
vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat kanoistiku, kajak, rafting. Z
hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým
budoucím žákům ukázat určité manévry na klidnější vodě. Předvést je musí pomalu a v nízké
rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní
turistiky nemusí být jezdcem, který zvládá velmi náročné vodní terény.
Obsah kurzu
Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky a
orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodáckých disciplín probíhá na
klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále.
Přihlášky Vyplněnou přihlášku zašlete do 5.9.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz.
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Informační centrum pro mládež České Budějovice

Tipy pro volný čas

ICM ČB zpracovává a rozesílá každý čtvrtek elektronický zpravodaj Tipy pro volný čas v Jihočeském
kraji. Pokud se chcete stát odběrateli, kontaktujte nás na e-mailu icmcb@radambuk.cz. Vaší adresu
přidáme do distribučního seznamu.
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/

ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce
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Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji
vyhodit? Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. Nebo ji
tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo
jiný. KnihoBudky slouží k bezplatnému půjčování a
výměně knih. Někdo se diví, ale knížky se téměř
neztrácejí a tak nabádáme, aby si lidé knížku klidně i
jen odnesli domů.
Jednu z budek naleznete i u nás u Informačního
centra pro mládež na adrese Husova 622/45 v
Českých Budějovicích.
O dalších místech po celé republice, kde si můžete
bezplatně vzít, půjčit či vyměnit knížky, se dozvíte z mapy na webu http://www.knihobudka.cz/.

17. 7. 2020 – Tvoření s dětmi z příměstského tábora
17. 7. 2020 navštívily Informačním centru pro mládež České Budějovice
děti z příměstského tábora TULÁCI spolku Pionýr z.s. a vyráběly si u nás
přívěsky na klíče. Klíčenky se jim povedly.
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Ve čtvrtek 25.6.2020 připravil RADAMBUK v rámci projektu OP VVV Pod jednou střechou II dvě přednášky
týkající se bezpečného chování na Internetu a kyberšikany. Problematikou se obě skupiny z Diagnostického
ústavu Homole zabývaly dohromady dvě hodiny. Dětem byly vysvětleny základy chování na Internetu, jak si
zvolit bezpečné heslo a jaké nástrahy na ně mohou číhat v on-line prostředí. Lektoři zmínili také filmu „V
síti“, který byl dětem doporučen. S dětmi byla následně vedena debata o následcích kyberšikany a
vhodného chování na sociálních sítích. Na obou přednáškách se podíleli Bc. Karolína Brodská a Bc. Dušan
Brodský.
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Informace z členských spolků RADAMBUKu
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Informace z ČRDM
Opatření ministerstva zdravotnictví platná od 1. 9. 2020
Zveřejňujeme aktuální znění mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví, která se
týkají mimo jiné i pořádání sportovních,
kulturních a spolkových akcí. Platnost těchto
opatření je od 1. 9. 2020.
Zde
ke
stažení:
http://crdm.cz/wpcontent/uploads/mimoradne-opatreni-zakaz-aomezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-92020-do-odvolani.pdf

Česká rada dětí a mládeže - Jak se nám dařilo loni…
Výroční zpráva České rady dětí a mládeže za rok 2019 vznikala s úmyslem, aby byla čtivá,
srozumitelná, informačně bohatá a designově krásná. O to
poslední se postarala výtvarnice a grafička Iva Utínková, která
stojí za celým redesignem České rady dětí a mládeže. Novou
vizibilitu uvádíme postupně, výroční zpráva je prvním krokem na
této cestě.
Jak jsme v uplynulém roce prosperovali, rostli, hospodařili si
můžete
přečíst
u
nás
na
webu:
http://crdm.cz/download/VZ/vyrocni-zprava-crdm-2019.pdf

Napište nám o svých prázdninových zážitcích
Podělte se s ostatními o své zkušenosti, zážitky, postřehy a dojmy z letní táborové či jiné prázdninové
činnosti, které pořádá Váš spolek, resp. ópéeska, zapsaný ústav apod. Portál ADAM.cz a tištěný
zpravodaj Archa nabízejí prostor pro Vaše články a fotky. Texty, doplněné pokud možno několika
fotografiemi (nejlépe v tiskové = maximální kvalitě) zasílejte, prosíme, již v průběhu prázdnin
současně na adresu archa@crdm.cz a adam@crdm.cz.
Uzávěrka příspěvků pro 5. číslo Archy je 11. září (zpravodaj vyjde pak v říjnu); portál ADAM.cz je může
publikovat průběžně.
Na prázdninové příspěvky od Vás se těší Michala K. Rocmanová a Jiří Majer
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Co je to projekt 72 hodin? Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již
po sedmé. Projekt má letos nové webové stránky,
které jsou přehlednější a umožní vám jednodušší
registraci projektů.
Chcete pomáhat, nebo udělat něco pro své okolí?
Kdykoliv během těchto 72 hodin (15.–18. října 2020)
a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém
Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým,
přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů
bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů
z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet úklidovou akci,
zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku
rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte …
Co je cílem projektu
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali
mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat
a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních
komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také
navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.
Akce 72 hodin: https://www.72hodin.cz/

Chcete pomáhat, nebo udělat něco pro své okolí?
Pak jste tady správně! Načerpejte inspiraci, nebo se přidejte k již zaregistrovanému projektu a pojďte
do toho s námi! Termín akce je 15.–18. října.
Přihlásit se
Nejste ještě registrováni?

20

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice
Husova třída 622/45, České Budějovice
tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 9 - 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------Přijměte výzvu a zapojte se tak do akce 72 hodin
Nemáte vlastní partu, nebo nevíte jak či kde pomáhat? Nevadí, zkuste jednu z našich výzev. A klidně
si ji zkuste splnit i v týmu.
Pro ty, kteří nemají inspiraci či po ruce žádné přátele, se kterými by se mohli vrhnout do svého
projektu, jsme pro letošek připravili sérii výzev zaměřenou převážně na péči o životní prostředí. Jsou
určeny především jednotlivcům, lze je ale podstoupit také v kolektivu. Odměnou za splnění vám bude
certifikát, osvědčující vaši účast v akci. Tím, že se zapojíte získáváte také automaticky
koordinátorskou slevu na naše trička, která můžete zakoupit v našem e-shopu.
72 hodin třídím odpad
Ještě netřídíte? Teď máte jedinečnou možnost si to
vyzkoušet.

72 hodin šetřím energii a vodu
Připadá vám, že společnost plýtvá vodou, nebo se někde
moc svítí? Změňte to!
72 hodin péče o přírodu
Udělejte během tří dnů každý den něco pro přírodu.
72 hodin dělání radosti
Tahle výzva se nám opravdu líbí. Vaším úkolem bude udělat každý den radost alespoň třem lidem
72 hodin bez plýtvání jídlem
Cíl je jasný. Nakoupit jen to, co spotřebuji, nic nevyhodit.
72 hodin bez technologií
Tahle výzva je tedy přísná. Zkusíte se vrátit o pár desítek let zpět a po tři dny téměř nevyužívat žádné
technologie?

Sázíme budoucnost s Nadací Partnerství
Zasadíme spolu 10 milionů stromů? Již jich roste na 600 tis.
I letos chceme pokračovat v aktivitě Nadace Partnerství, se kterou se
pokusíme zasadit během pěti let celkem 10 mil. sazenic stromů. Opět
mezi vás rozdáme 300 sazenic ovocných stromků a opět vás prosíme,
zaregistrujte svou výsadbu do této iniciativy. Více na www.sazimebudoucnost.cz

Jak budou vypadat letošní trička?
Pokud jste zvědaví jak budou vypadat letošní trička, je tento článek určen právě vám :)
I letos obdrží každý z koordinátorů zaregistrovaného projektu tričko zdarma. Protože jsme však
připravili i možnost zkusit své odhodlání a pevnou vůli v některé z našich výzev, připravili jsme tričko i
pro vás, kdož si zvolíte tuto variantu účasti v akci. A jek tedy budou trička vypadat?
Trička můžete nakoupit v našem e-shopu: eshop.72hodin.cz
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Nový formulář k pojištění odpovědnosti za škodu
Na stránkách ČRDM najdete nový formulář Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za
škodu – ČRDM, speciálně upravený pro potřeby našeho pojištění. Prosíme, používejte přednostně
tento formulář (pro hlášení úrazu zůstává náš upravený formulář Oznámení o úrazu – ČRDM, který je
též ke stažení na našich stránkách).

Česká rada dětí a mládeže podporuje vznik Ochránce práv dětí jako
samostatné instituce
V takovém pojetí vidíme smysluplnou cestu, jak pomoci řešit dlouhodobé a systémové problémy v
Česku ve vztahu k ochraně práv dětí, stejně jako podpořit děti samotné v jejich celostním zdravém
rozvoji a přebírání vlastních odpovědností. Věříme, že dětský ombudsman pomůže k respektu a
naplňování práva dětí na participaci ve věcech, které se jich bezprostředně dotýkají na úrovni rodiny,
školy, komunity, státu a společnosti.
„Dětský ombudsman je pro mě instituce civilizovaného světa. Beru to jako dlouhodobý nesplněný
závazek České republiky, když se přihlásila k Úmluvě o právech dítěte. Pokud se podíváme na úřad
současného veřejného ochránce práv, tak nedokáže mnohdy ochránit nejlepší zájem dítěte. Je to
dáno kapacitou úřadu i omezenými kompetencemi. Potřebujeme instituci, která bude nezávislá a
zaměřená pouze na děti. Děti vyžadují specifický přístup. Tak jako nám přijde samozřejmé, že děti
chodí k dětskému lékaři, potřebujeme dětského ombudsmana,“ říká předseda České rady dětí a
mládeže Aleš Sedláček.
„Na základě sociologických dat (Šetření životního stylu české populace KANTAR Lifestyle 2018)
víme, že s naplňováním vlastních práv není spokojeno až 13 procent mladých Čechů ve věku od 16
do 19 let, tedy více než každý desátý. Více se jedná o mladé ženy a také sledujeme, že s
narůstajícím věkem u mladých dospělých nespokojenost mírně narůstá. Na řadu problémů je ale
právě lidově řečeno zaděláno již v dětském a mladším věku“, doplňuje Jan Husák, vedoucí analytik
České rady dětí a mládeže a člen Výboru pro práva dítěte Rady Vlády pro lidská práva.
Pokud návrh bude přijat, začne platit od 1. 1. 2022.
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-------------------------------------------------------------------------------------------Dětského ombudsmana zvolí tajnou volnou Poslanecká sněmovna, ale kandidáty PSP navrhne
Prezident ČR a Senát.
Dětský ombudsman bude spolupracovat s Veřejným ochráncem práv.
Bude mít sídlo v Praze a pobočky v Brně a Ostravě.
Budeme ho moci kontaktovat přes web.
Bude volen na šest let a jeho funkce bude neodvolatelná.
Dětský ombudsman bude moci vstupovat do soudních sporů, což veřejný ochránce práv nemůže.
Národní parlament dětí a mládeže uspořádal ve středu 26. srpna 2020 diskuzi se zmocněnkyní pro
lidská práva, prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. a zástupkyní veřejného ochránce práv Mgr.
Monikou Šimůnkovou
„Zaujal mě zájem dětí o veřejné dění a úsilí, věnované tomu, aby seznamovali své vrstevníky s
tématy, která se jich týkají, aby k nim nezůstávali lhostejní. I proto jsem ráda, že jsem zde mohla
důkladněji vysvětlit, jakou roli by měl ochránce práv dítěte mít a zodpovědět jejich četné, s tím
související otázky,“ uvedla zmocněnkyně Helena Válková po zasedání.
„Je pro nás velmi důležité, abychom my, děti, měly vlastního ombudsmana, který se bude stavět za
práva všech dětí. V současné době není vždy kladen důraz na nejlepší zájem dítěte, právo na
participaci, systematickou práci s dětmi a vydávání doporučení ke zlepšení jejich práv,“ uvádí
Barbora Spáčilová, předsedkyně Národního parlamentu dětí a mládeže.

Další informace
MŠMT: Manuál k provozu škol od září
Autor: MŠMT

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál
pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem
ke COVID-19.
Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka
pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.
Kvůli pandemii koronaviru byly školy část druhého pololetí uplynulého školního roku zavřené. Manuál
se zabývá prevencí, ale jsou v něm jasně popsány situace, jak postupovat např. v případě zvýšení
počtu nemocných v okresech a krajích nebo co dělat v případě výskytu nákazy přímo mezi žáky.
Podle ministra zdravotnictví budou opatření navázána na koronavirový semafor, tedy mapu
aktuálního rizika v jednotlivých okresech.
Čtrnáctistránkový Manuál, letáky nebo Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku (podrobný
materiál jako tabulku formátu A3) si můžete stáhnout přímo na stránkách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na odkaze:
https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari
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VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PRO ROK 2021
V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády České
republiky ze dne 1. června 2020 č. 591, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), poskytne
Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 22. června
2020 č. 681 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na
podporu veřejně prospěšných činností neinvestiční státní účelové dotace (dále jen „dotace“) z
dotačních programů:
Poř.
čísl
o
1.
2.
3.
4.

Název dotačního programu

Hlavní oblast
politiky

státní

dotační

Rozvoj vojenských tradic
Kultura
Péče o válečné veterány
Sociální služby
Příprava občanů k obraně státu
Vzdělávání a lidské zdroje
Podpora branně-sportovních a technických aktivit Tělesná výchova a sport
obyvatelstva
http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/

Vědomostní soutěž školáků začne 12. září a zaměří se na živly
Odbor památkové péče ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje u příležitosti Dnů
evropského dědictví (EHD 2020) 11. ročník vědomostní soutěže pro
děti a mládež do 16 let – jednotlivce i kolektivy.
„Soutěžit se bude od 12. září do 31. prosince 2020 a školáci se
tentokrát zaměří na čtyři živly v architektuře a umění v našem městě,
to znamená na vodu, oheň, zemi a vzduch. Děti se tak pravidelně
zapojují do poznávání svého okolí zábavnou formou a prohlubují vztah
k místu, kde žijí,“ říká primátor Jiří Svoboda. Hlavní cenou pro výherce
- jednotlivce je celoroční rodinná vstupenka na památkové objekty ve
správě Národního památkového ústavu, vítězný kolektiv získá
skupinovou vstupenku do jednoho vybraného památkového objektu.
Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny.
Podrobnější informace a pracovní listy se soutěžními otázkami budou ke stažení na webových
stránkách města www.c-budejovice-cz a NPÚ www.npu.cz/uopcb(link is external) nebo si je soutěžící
mohou vyzvednout v tištěné podobě v Turistickém informačním centru na radnici.
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Dobrý den,
chtěli bychom Vám a Vaší organizaci představit vzdělávací akci pro lidi, kteří pracují s dětmi a mládeží
při volnočasových aktivitách. Celostátní
vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) se
koná každoročně v různých městech České
republiky, v letošním roce akce proběhne u
nás v Českých Budějovicích o víkendu 13.15.11.2020.
O CO JDE?
CVVZ je určena všem zájemcům starším 15
let. Účastní se jí členové Brontosaura,
Junáka, České tábornické unie, Pionýra,
DDM a dalších neziskových organizací
věnujících se volnému času dětí. Program
akce je sestavený z několika tématických okruhů: psychologie, pedagogika, organizace akcí,
osobnostní rozvoj, příroda, ekologie, tábornictví, proběhnou i rukodělné a umělecké workshopy,
pohybové aktivity atd. Přednášející jsou jak z řad účastníků, tak z řad pozvaných profesionálů. Každý
účastník si volí program dle vlastního výběru. Akce se každoročně účastní 500 - 800 osob a bude
probíhat ve školách v centru Budějovic. Více informací, např. o programu v minulých letech, zjistíte
na webu www.cvvz.cz.
UKAŽ SVÉ ZKUŠENOSTI A OBOHAŤ PROGRAM
Budeme velmi rádi, pokud o akci informujete Vaše členy či kolegy. Přihlašování na akci bude
spuštěno v září. Kromě nabídky absolvování akce v roli běžného účastníka bychom Vás rádi poprosili
o zvážení zapojení se do
programu na CVVZ a uspořádání
přednášky, workshopu či dílny
podle Vašeho zaměření. Naším
cílem je tradiční program akce
zpestřit místními přednášejícími,
kteří
se
akce
pravidelně
neúčastní. Standardní program
trvá 90 minut a koná se ve školní
třídě. Pro specifičtější program
jsme po domluvě schopni zařídit i
jiné prostory. Lektorům, kteří se
akce zúčastní, na oplátku
nabízíme
nižší
účastnický
poplatek. V případě externích
přednášejících se na odměně
domlouváme individuálně.

25

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice
Husova třída 622/45, České Budějovice
tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 9 - 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------ZAPOJ SE
CVVZ letos připravuje Jihočeská oblast České tábornické unie. Organizace této akce vyžaduje spoustu
dobrovolníků, proto do našeho organizačního týmu rádi přijmeme další nadšence, kteří nám
pomohou zajistit hladký průběh akce. V případě zájmu celého spolku nabízíme možnost zařadit se
mezi partnery akce.
Děkuji, že jste dočetli až sem. Pokud Vás něco z našeho dopisu zaujalo, budeme rádi, když se nám
ozvete na tento email.
Barbora Kuklová
organizátor akce
tel.: 777 019 177 cvvz2020@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/events/721544028348132/

Místo konání:
▪
Biskupské gymnázium, Jirsíkova 5, České Budějovice
▪
ZŠ a MŠ Nová, Nová 5, České Budějovice
Mapa důležitých míst
Účastnický poplatek:
▪
500 Kč ....... při platbě do 14. 9. 2020
▪
550 Kč ....... při platbě do 12. 10. 2020
▪
600 Kč ....... při platbě do 2. 11. 2020
▪
650 Kč ....... od 3. 11. 2020
Platbu proveďte v termínu 1. 5. – 10. 11. 2020 převodem na účet, od 11. 11. 2020 je platba možná
pouze na místě (hotově v Kč). Při platbě po 2. 11. negarantujeme zajištění stravy.
Přihlašování na CVVZ 2020 bude brzy spuštěno. Před platbou je nutné se v sekci Moje CVVZ – osobní
konto přihlásit na aktuální ročník. Účastnický poplatek je možné zaplatit převodem na
účet: 2701755544/2010 vedený u Fio banky. U každé platby uvádějte jako variabilní symbol ID
účastníka a zároveň do zprávy pro příjemce účel platby (účastnický poplatek, ubytování, jídlo, tričko).
Pokud platíte za více osob, napište všechna ID a ke každému účel platby. ID najdete v sekci „Osobní
konto“ (úplně nahoře). V případě, že požadujete vystavit fakturu, napište fakturační údaje a jméno
účastníka na mail info@cvvz.cz.
V ceně účastnického poplatku je zahrnuto ubytování ve škole (školní třída, na zemi), 3 jídla v sobotu,
v neděli snídaně a balíček na cestu, odborný program po celou dobu akce, doprovodné programy a
další náklady.
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platbě je vždy nutné uvádět ID účastníka a účel platby!
Vrácení účastnického poplatku:
▪
do 25. 10. 2020 v plné výši
▪
do 2. 11. 2020 50 %.
▪
po 2. 11. 2020 již není možné účastnický poplatek vrátit
Účastníci, kteří do 13. 11. 2020 nedovrší 18 let, musí mít svého garanta, který za ně během akce
přebere zodpovědnost. Při přihlašování je potřeba zadat ID garanta.
Program
Každý účastník si sestavuje svůj vlastní program. Jednotlivé programy je možné si přihlásit až po
zaplacení účastnického poplatku. Programy budou zveřejňovány postupně od září 2020. Možnost
přihlašovat a měnit si programy je do 11. 11. 2020 11:00.
Stravování
Zajišťujeme sobotní snídani, oběd a večeři a nedělní snídani a balíček na cestu. Nabízíme dva druhy
stravy:
▪
standardní strava: výběr ze 2 jídel (masová a vegetariánská varianta)
▪
speciální strava: bezlepková a bezlaktózová (jednorázový příplatek 200 Kč – jako účel platby
uvádějte jídlo)
Jídlo si zvolíte po přihlášení a zaplacení akce v sekci Moje CVVZ. Změna stravy je možná nejpozději do
2. 11. 2020. Konkrétní menu zveřejníme co nejdříve.
Ubytování:
▪
Ve školní třídě na zemi ve vlastní karimatce a spacáku (cca 20 lidí ve třídě), v ceně
účastnického poplatku.
▪
V Domově mládeže v třílůžkových pokojích (na adrese Holečkova 2, cca 1,3 km od gymnázia),
příplatek 350 Kč za obě noci (jako účel platby uvádějte ubytování). Pokud chcete ubytovat
s konkrétními osobami, napište na email: info@cvvz.cz.

Vážení příznivci a zájemci o dotaci Fondu malého
projektu,
vzhledem k tomu, že se blíží datum uzávěrky 10. kola žádostí o dotaci tj. dne 24. září
2020, chceme vám připomenout některé základní informace a inspirovat vás dobrými
příklady z praxe, například i zde v naší brožuře.
Fond malých projektů (FMP) je nástrojem pro podporu přeshraničních projektů
(Rakousko - Česká Republika) s menším finančním objemem - výše dotace je 3.000 EUR
až 20.000 EUR
Komu je určen?
• orgány veřejné správy (stát, kraje, země, obce a jimi zřizované organizace)
• neziskové organizace
• komory, svazky a sdružení
• vzdělávací instituce od mateřských škol po vysoké školy
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• festivaly, výstavy, umělecké dílny, apod.
• setkání a kulturní výměny
• přenos know-how
• odborné exkurze vzdělávací projekty
• výměny žáků, studentů, mládeže a ped. pracovníků
• jazykové vzdělávání
• workshopy, přednášky, semináře, konference
• sportovní akce
• publikace, katalogy, videofilmy apod. (možné pouze v kombinaci s výše uvedenými
aktivitami)
Jaké oblasti podpory se osvědčily?
• kultura, umění, ochrana kulturního dědictví
• setkávání občanů, komunitní a historické projekty
• turistika, sport
• vzdělávání, spolupráce středních a základních škol
• ekologie a ochrana přírodních zdrojů
• výzkum, univerzitní spolupráce
• bezpečnost, spolupráce bezpečnostních složek
• sociální a zdravotní projekty
• církevní projekty
NEZAPOMEŇTE: financování malých projektů je 85% z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj (EFRR) a 15% z vlastních prostředků žadatelů. Více se dozvíte na
našich stránkách www.silvanortica.com

Rádi vám poradíme s vašimi projektovými záměry či s konzultacemi připravovaných
projektů.

100 mozkocvičných hádanek z Portálu
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Logické problémy, matematické úkoly a slovní hříčky
Jestli nechcete, aby se vám prášilo na mozkové
závity a aby vaše neurony usychaly nudou,
pořiďte si tuto knihu. Stovka vtipných hádanek,
které se nikdy neochodí a jež navíc napnou vaše
synapse až k prasknutí. S touto knihou se nikdy
nebudete nudit!
Rob Eastaway je spisovatel, řečník a konzultant.
Žije v Londýně a je vášnivým hráčem kriketu
a golfu.
David Wells se v roce 1961 stal britským
šampionem v šachu v kategorii do 21 let a řadu let působil jako editor časopisu s hádankami
a logickými hříčkami.
Autoři: Eastaway, Rob; Wells, David
160 stran
Přeložil Jakub Krásenský
Vydalo nakladatelství Portál, 2020

SKAUTI - Městec Králové
Poslední prázdninový víkend nám dal jasně
najevo, že podzim už klepe na dveře. Jak si
ho tedy můžete zpříjemnit? Tady je pár
tipů...
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Rádi bychom
Vám dali vědět o druhém ročníku naší environmentální soutěže Vyčisti les, která je určena pro
všechny dětské a studentské sdružení, a spolky včetně dětských domovů a domovů dětí a mládeže
nebo třeba skautům.
O co jde
Je to jednoduché :). Stačí si v okolí činnosti sdružení nebo spolku udělat čas a nasbírat co nejvíce
odpadků. Odpadky se často skrývají na loukách, v lese, v trávě, v městských parcích, u rybníků, řek,
okolo chatek... prostě všude, kde se nacházejí lidé.
Až odpadky nasbírají, udělají děti fotku nebo video
(např. odkaz na Youtube) s krátkým popisem, za který subjekt jste odpadky sbírali a kde akce
probíhala, nám zašlou a hotovo. (Fotky z minulého ročníku soutěže jsou zde).
Do kdy fotky posílat?
Fotky a videa můžete posílat od 22. 6. 2020 do 31.10. 2020, samotné vyhodnocení soutěže proběhne
1. 11. 2020.
Co můžou vyhrát?
V případě výhry získáte peníze na vybavení vašeho zařízení. Peníze můžete využít třeba na sportovní
a outdoor vybavení, které vám chybí nebo po něm děti touží. Výběr necháme na vás.
Všechno podstatné se dozvíte na téhle stránce:
https://vycistiles.cz/
! Prosím dejte vědět o soutěži na stránkách Vašeho ICM a vložite na váš web krátké oznámení o
soutěži, které posílám v emailu!
Vladimír Rokoský
online marketing
vladimir@getfound.cz
www.getfound.cz

dTest: Jak nakládat s domácím odpadem
Autor: dTest
http://www.adam.cz/clanek-2020090002dtest-jak-nakladat-s-domacimodpadem.html
Řada z nás si často klade otázku, jak
správně nakládat s odpadem
z domácnosti. Máme povinnost třídit
odpad? Hrozí nám za nesprávné nakládání
s odpady postih? A jak se stanovují
poplatky za komunální odpad?
Nikomu se nelíbí pohled na rozsáhlé skládky odpadu, které jsou nejen neestetické, ale ukládání
odpadu zároveň představuje hygienické a zdravotní riziko a rovněž zátěž pro životní prostředí. Se
skládkováním odpadu by se proto mělo přestat v rámci Evropské unie již do roku 2030.
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způsobů nakládání s odpady. „Většina lidí v České republice pravidelně
recykluje odpad, málokdo však ví, že recyklace je až na třetím místě
hierarchie nakládání s odpady, která je zakotvena na základě evropských
předpisů v zákoně o odpadech. Přednost před recyklací má předcházení
vzniku odpadu a jeho opětovné použití,“ vysvětluje Eduarda Hekšová,
ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Nejpříznivější situace by nastala, pokud by nevznikal žádný odpad. Ovšem alternativní způsob života
nazývaný „zero waste“, tedy život bez odpadu, představuje zatím jen nedosažitelný ideál. I když se
řada lidí snaží tomuto ideálu přiblížit, může být demotivující, když se množství vyprodukovaného
odpadu neodráží například ve výši poplatku za komunální odpad.
Poplatek za komunální odpad si stanovuje každá obec samostatně v souladu se zákonem o odpadech
a zákonem o místních poplatcích. Výše poplatku se může v jednotlivých obcích lišit. Zákonem je
stanovena pouze maximální výše poplatku, a to 1000 korun. Obec se ale může rozhodnout nevybírat
poplatek za komunální odpad.
Obec má možnost si zvolit kritérium, na jehož základě stanoví poplatek za komunální odpad. Prvním
kritériem může být trvalý pobyt či vlastnictví nemovitosti v obci. Jde však o velmi formální kritérium,
při kterém se nebere v úvahu množství vyprodukovaného odpadu. Druhým kritériem může být
předpoklad, že činností fyzické osoby v obci vzniká odpad. „V případě, že je poplatek vybírán
na základě druhého předpokladu, je možné se povinnosti k jeho úhradě zprostit. K tomu je však
nutné prokázat, že osoba žádný odpad neprodukuje. Z rozhodování soudů vyplývá, že nestačí pouhé
prokázání toho, že se osoba zbavuje odpadu jinde. Pokud například vlastníte chatu v obci, která
vybírá poplatek na základě druhého zmiňovaného kritéria, nevyhnete se poplatku tak, že budete
odpad odvážet do místa trvalého pobytu, kde poplatek také platíte,“ uvádí Eduarda Hekšová.
Protože si obce mohou samy zvolit kritérium výběru poplatku za komunální odpad, často dochází
k situaci, kdy zaplatíte poplatek vícekrát. Některé obce však poskytují slevy například pro studenty,
kteří prokážou, že se větší část roku zdržují v jiném městě, kde studují. Je tedy dobré se vždy seznámit
s poplatkovou vyhláškou obce.
Poplatek za komunální odpad není jediná věc, o které obec v souvislosti s odpady rozhoduje. Obec
má povinnost stanovit vyhláškou systém nakládání s odpady.
Pokud odpad produkujete, máte povinnost jej třídit a ukládat na určená místa v souladu s obecní
vyhláškou a zákonem o odpadech. Existuje tak povinnost třídit odpad papíru, plastů, skla, kovů,
nebezpečného odpadu a biologického odpadu rostlinného původu. Obec je pak povinna zajistit místa
pro odkládání tohoto odpadu. „Od začátku letošního roku musí obce zajistit i místa pro odkládání
jedlých olejů a tuků, které způsobují zanášení veřejných kanalizací a znečištění jiného
odpadu,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.
Nedodržování povinnosti třídit odpad může být postihováno jako přestupek. Pro správné třídění
odpadu je dobré si vždy přečíst pokyny na kontejneru. Některé odpady lze odkládat společně,
například nápojové kartony se v některých obcích správně vyhazují do kontejnerů spolu s papírem,
jinde s plastem. Zároveň ne všechny druhy papíru, plastu či kovu se dají vyhazovat do kontejnerů.
Obec v žádném případě nemůže omezovat produkci komunálního odpadu fyzickými osobami a má
povinnost umožnit odložení veškerého komunálního odpadu. Nelze tak například stanovit maximální
množství komunálního odpadu, který převezme.
Specifickým odpadem, jehož vzniku nelze předejít, jsou domácí elektrozařízení, pneumatiky či
výbojky a zářivky. „V takovém případě jsou výrobci a prodejci povinni odebírat tyto výrobky nazpět,
aby zajistili jejich další využití nebo odstranění,“ uzavírá Eduarda Hekšová.
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Autor: Andrea Semancová, Fulbrightova
Fulbrightova komise vypisuje stipendium zaměřené na neziskovky již 12 let.
Stipendium je určeno pracovníkům
neziskových organizací, kteří by do USA rádi
vyjeli získat další znalosti a dovednosti
u americké neziskové organizace (či
univerzity), která se daným tématem zabývá.
Stipendium pokrývá všechny náklady spojené
s pobytem v USA na dobu tří až pěti měsíců,
letenku, pojištění a vízum.
Více informací lze nalézt ZDE
K 1. listopadu 2020 musí zájemce vyplnit stručný registrační formulář, v němž nastíní svůj projekt
a zašle nám profesní životopis. Rádi s vámi proveditelnost projektu budeme konzultovat.
Dne 7. září 2020 budeme pořádat webinář s informacemi o tomto stipendiu, pozváni budou
i absolventi programu. Neváhejte se registrovat; před webinářem vám pošleme podrobnější
informace. Registrační formulář naleznete ZDE
Prosíme o sdílení informací o stipendiu dalším zájemcům z neziskových organizací. Neváhejte nás
s dotazy kontaktovat. Odkaz na web Fullbrightovy komise v ČR: www.fulbright.cz

Tištěná kniha (nejen) pro děti od 5 let
ABECEDOU za přírodou
Zábavný průvodce přírodou, který obsahuje básničky, spojovačky,
naučné příběhy, návody na tvoření a krásné ilustrace.
Pokud máte rádi přírodu a chcete se o ni společně s dětmi
dozvědět zábavnou formou něco zajímavého, tato kniha je právě
pro Vás, Vaše kamarády s malými dětmi a třeba vnoučátka.
Jedná se o průvodce přírodou, který zároveň provází děti
abecedou.
Kniha je s láskou tvořena tak, aby se společně zabavili jak děti, tak jejich rodiče, případně učitelé
v mateřských školách a prvních až druhých třídách
základních škol.
Celkem má 152 stran a je formátu 160 x 230 mm,
pevné vazby. Dobře se bude dětem držet v ruce a její
velikost je vhodná pro cestování a výlety (snadno se
vejde do dětských batůžků).
Obsahuje přes 60 originálních básní, hádanky, poučné
příběhy, spojovačky, návody na výrobky a další
naučné texty.
https://stanislavasejblova.cz/abecedou-za-prirodou/
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Autor: Portál
Když uděláme chybu, cítíme se děsně a zdá se nám, že se blíží konec světa. V téhle
knize zjistíš, že z chyb se nestřílí a naučíš se, jak s nimi pracovat.
Říká se, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí, a něco na tom opravdu je. Když totiž
nebudeš dělat nic, sice nikdy nezachybuješ, ale – jak to jen říct – prostě nic neuděláš.
A to je vlastně otrava. Zkus se s námi podívat na chyby jako na součást života. Zjistíš,
že chyby nedělají jen děti, ale – kupodivu – i ctění dospělí. Přijdeš také na to, že když
budeš zkoušet dělat všechno na jedničku, zabere ti to spoustu energie a nakonec to možná stejně
nebude ono. Nikdo není perfektní, ani ty nemusíš.
V knize najdeš různé vtipné úkoly, hádanky a testy, které ti pomohou zjistit, jak moc se bojíš chyb
a co můžeš udělat pro to, aby to bylo jinak. Také zjistíš, že když chybuješ schválně, třeba lžeš,
vymýšlíš si, nebo dokonce někoho urážíš, rozhodně to není v pořádku a nijak si tím nepomůžeš.
Kimberly Feltes Taylor napsala více než patnáct knih pro děti, které jim pomáhají s různými
náročnými situacemi.
Eric Braun píše knihy pro čtenáře všeho věku. Jeho knihy získaly řadu prestižních ocenění.
Překlad: Diestlerová, Petra
Ilustrace: Mark, Steve

Tvoření s dětmi
Duhový dráček z dřevěných špachtlí
Materiál a pomůcky:
dřevěné špachtle - délka 15 cm, temperové barvy, samolepící
očka, bambulka na nos - průměr cca 15 mm, provázek nebo
zbytek příze, jutová stuha, malé gumičky, černý popisovač,
maskovací páska, tavná lepící pistole
Dřevěné špachtle si nabarvěte temperovou barvou. My jsme si
vybrali sedm špachtlí a sedm barviček. Pokud máte méně času,
nebo se nechcete ušpinit, pořiďte si špachtle barevné.
Z nabarvených špachtlí sestavte kosočtverec a na zadní straně je
k sobě slepte maskovací páskou. Naše mašličky hýří barvami :)Pár mašliček přilepte dráčkovi na "hlavu", zbytek na ocásek tvořený
provázkem nebo přízí. Nejlépe vám to půjde pomocí tavné pistole.
Je jasné, že dráček nebude létat, ale moc dobře poslouží jako veselá
podzimní dekorace
Zdroj:http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/podzim/duhovydracek-z-drevenych-spachtli.html
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Dýňoví pajduláci
Materiál: okrasné dýně ve tvaru hrušky, roličky od
toaletního papíru, listy, oříšky, břečťan, badyán a
jiné přírodniny nebo umělé plody, stuha a
provázek, dřevěné korálky, špendlíky, lepidlo,
tavná pistole, tempery
Nejdříve natřete temperami roličky, v době kdy schnou se pusťte do vytváření obličejů z dýní. Oči,
nos a pusu tvoří korálky připevněné špendlíkem s větší hlavičkou. Zkoušely jsme na ústa připevnit
jeřabiny, ale ty se asi za týden scvrkly a panáček vypadal jako by zestárnul. Korálky svůj tvar nezmění.
Jako věneček pro holčičí pajduláky jsme smotaly větvičku břečťanu, klukům jsme připíchly na hlavu
listy. Holky mají užší část hruštičky nahoru, aby na nich držel věneček.
Kluci jsou převrácení opačně a Linda dokonce vynalezla hlavičku pro lišku či jiné zvíře, tím, že dýni na
roličku položila jako na fotce - čumáčkem dopředu.
Pak už stačí jen roličku dozdobit oříšky, listy, stuhou, lýkem, badyánem... K lepení jsme použily
tavnou pistoli. Tu jsem dětem nesvěřila, prsty jsem si spálila sama :-) Holky mi jen ukazovaly co a kam
nalepit.
Zdroj: http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/podzim/dynovi-pajdulaci.html
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Veverky houbařky
Pomůcky: žádné
Věk dětí: 5+
Počet dětí: libovolný
Motivace: Veverky si na zimu shánějí zásoby, ale kromě oříšků a šišek mají rády také houby.
Nasbíráme si také nějaké houby jako veverky?
Popis hry
Motivační říkanka: Zásoby na zimu
Autor: Michael Novotný
Veverka si na zimu,
kvapem shání svačinu.
Dostala tip od lišky,
ať natrhá oříšky.
Děti se rozeběhnou po herně (hřišti, lese) a udělají dřep – stanou se houbami. Jedno dítě je veverkou,
chodí mezi nimi a sbírá je, to znamená, že dítě, kterému položí veverka ruku na hlavu, jde za ním. Tak
se vytvoří zástup sesbíraných hub. Houbař vyvede houby z lesa ven, tam se obrátí a zvolá: „Houby,
hup, usmažím vás!“ Houby utíkají zpět na svá původní místa a opět přejdou do dřepu a veverka se je
snaží chytit. Kterou houbu chytí, ta vypadává ze hry. Hra se opakuje několikrát, aby se děti v roli
veverky vystřídaly. Veverka musí zavést děti do vzdálenosti nejméně 10 m od jejich míst. Klademe
důraz na orientaci, děti si mohou svá místa označit – stuhou, kroužkem, křídou, venku kamínkem.
Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/15217/POHYBOVE-HRY-FOUKA-SNEZI.html/

Pozor, drak
Pomůcky: stužky z krepového papíru
Věk dětí: 5+
Počet dětí: libovolný
Motivace: Přiletí k nám velký drak. Umíme se před ním schovat?
Popis hry
Motivační říkanka: Papírový dráček
Autor: Michael Novotný
Z papíru ho vyrobíme,
barvičkami nabarvíme.
Až nebude žádný mráček,
proletí se ten náš dráček.
Určíme jedno dítě, které bude představovat draka. Ostatní děti budou malé myšky, které budou mít
na ruce přivázanou stužku z krepového papíru. Myšky se pohybují po prostoru a na slova „Pozor,
drak” si začnou chránit své stužky (ne však rukou). Drak se snaží myškám stužku strhnout, komu ji
strhne, ten vypadává ze hry.
Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/15217/POHYBOVE-HRY-FOUKA-SNEZI.html/
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Děkujeme za podporu a spolupráci
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