ZPRÁVA Z PRŮBĚHU KVĚTNOVÝCH AKCÍ
V pondělí 4. 5. 2015 proběhla další VÝTVARNÁ DÍLNA na téma Vietnam. Tentokrát jsme se ale
zaměřili na „faunu a floru Vietnamu“. Společně s dětmi jsme vybarvili mapu, nalepili ji na desku, na
kterou jsme ještě přilepily květiny, zvířata a vybrané texty k tématu. Na konec jsme ještě přitavili
plastické květy sakury. Akce se zúčastnilo 7 dětí a zajistily ji 2 pracovnice Centra cizinců.
Ve čtvrtek 14. 5. 2015 proběhlo v Chomutově pro děti HERNÍ ODPOLEDNE. Pro návštěvníky akce
byly připravené hry: kuželky, házení kroužků na cíl, hod míčků na koš, hod míčků do obručí, cvrnkání
kuliček, nošení míčku na lžíci a další. Ze soutěžních disciplín získávaly děti body, které se jim
zapisovaly a na závěr za ně získaly diplom a drobné odměny. Akci navštívilo 6 dětí a zajistily ji 2
pracovnice Centra cizinců.
Na pátek 15. 5. 2015 byla plánovaná VÝTVARNÁ DÍLNA. Vzhledem k tomu, že došlo k technickým
potížím v průběhu dne (netekla voda), byla akce přesunuta na následující pátek 22. 5. 2015. Tématem
dílny byla „výroba obrázků z dřevěných špachtlí“. Děti měly za úkol poskládat a poslepovat špachtle
tak, aby na ně mohly umístit vybraný motiv z ubrousku. Po slepení špachtlí děti vytvořenou destičku
nabarvily a po zaschnutí na ni nalepily vystříhaný obrázek. Po té mohli ještě vytvořený obrázek
dozdobit fixami. Akci navštívilo 7 dětí a zajistily ji 2 pracovnice Centra cizinců.
V sobotu 16. 5. 2014 se uskutečnil turistický DÁMSKÝ KLUB v Krupce. Sešli jsme se v Krupce na
náměstí, odkud jsme pokračovali na stanici lanovky na Komáří Vížku. Po krátké přednášce o vzniku
lanovky jsme se vydali touto historickou dráhou k vrcholu. Na Komáří Vížce jsme si prohlédli
vyhlídku do krajiny a dále pokračovali pěšky ke Kotelnímu jezírku a na zříceninu hradu Kyšperk. Po
několika hodinovém putování a malém pikniku jsme dorazili zpět do Krupky na autobus směr Ústí nad
Labem a Teplice. Přesto, že se jednalo o dámský klub, tento zážitek si nenechal ujít také přítel jedné
z účastnic. Akce se zúčastnilo 11 klientů a zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra cizinců.
Ve středu 27. 5. 2015 proběhl PROJEKTOVÝ DEN s názvem Putování za legendami a faunou
Vietnamu na Základní škole ZŠ Anežky České (Ústí nad Labem). Na projektový den si žáci připravili
vystoupení školního pěveckého sboru (vietnamská píseň) a dramatického kroužku s tanečním
vystoupením, komentovanou módní přehlídkou tradičních vietnamských oděvů. Při této příležitosti
zde také proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže a vědomostního kvízu pro všechny žáky školy. O
program dne se však nezasloužili jen děti ze školy, ale také Svaz Vietnamců v Ústí nad Labem a
Centrum cizinců. Svaz Vietnamců v Ústí nad Labem zajistil profesionální hudební vystoupení, výstavu
fotografií o Vietnamu a ochutnávky vietnamských jídel. Děti pod vedením pracovnic Centra cizinců
připravily vzdělávací panely o Vietnamu, jeho fauně a flóře, a také vytvořili na ukázku vietnamské
masky. Kromě této části zajistili pracovníci Centra cizinců také technické zázemí (ozvučení), ukázku
tradičních výrobků, promítání fotografií a instalaci cestovatelské výstavy fotografií. Projektového dne
se zúčastnilo 30 osob z vietnamské komunity (většina se také zapojila do samotných příprav), 120 dětí
a rodičů. Akci zajistili 3 pracovníci Centra cizinců.
V pátek 29. 5. 2015 bylo pro děti připraveno odpoledne se SOUTĚŽEMI V DESKOVÝCH
HRÁCH. V průběhu uspořádaných aktivit jsme se dozvěděly, že některé hry děti vůbec neznají, nebo
je znají jen z vyprávění, ale nikdy je nehrály. Z tohoto důvodu jsme pro děti uspořádaly odpoledne
plné her. Zahráli jsme si Česko, Activity, Pexeso, Domino i Pojď si hrát. Ukázaly jsme jim také
výukové hry, jako je Abeceda nebo Hygiena. Soutěže bavily nejen ty nejmenší návštěvníky, ale i ty
velké. Deskové hry jsme pojaly jako soutěže, za které děti získávaly body. Na závěr programu jsme
tyto body sečetly a odměnily vítěze. Medaili a drobné sladkosti ale získaly všechny děti. ☺ Celkem
akci navštívilo 15 dětí a zajistily ji 2 pracovnice Centra cizinců.

