ZPRÁVA Z PRŮBĚHU LEDNOVÝCH AKCÍ
Ve čtvrtek 2. 1. 2014 měly děti pololetní prázdniny, a tak jsme pro ně připravili letošní první
VÝTVARNOU DÍLNU. Dvě pracovnice Centra cizinců a 7 dětí (započítáváme pouze 3)
vyráběly Veselou abecedu. Když jsme měly vybarvená všechna písmenka a k nim příslušná
slova, vyzdobily jsme touto abecedou učebnu Centra.
V pátek 3. 1. 2014 měly děti ještě pololetní prázdniny, a tak jsme pro ně připravili další
VÝTVARNOU DÍLNU. Tentokrát děti vyráběly zvířátka z papírových ruliček, barevného
papíru, pastelek a lepidla. Některé výrobky si děti odnesly domů a ostatní jsme použily na
výzdobu Centra. Akce se zúčastnilo celkem 9 dětí (započítáváme pouze 3; 2 Češi) a
zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra cizinců.
V sobotu 11. 1. 2014 se uskutečnil první DÁMSKÝ KLUB v tomto roce na téma Obrázky
metodou decoupage na dlaždičky. Akce se zúčastnily 3 klientky (z toho započítáváme pouze
2), 1 Češka a 2 pracovnice centra. U připraveného pohoštění si ženy povídaly a již zmíněnou
technikou za pomoci ubrousků a lepidla zdobily připravené dlaždičky. Akci zajišťovaly 2
pracovnice Centra cizinců.
Centrum cizinců podpořilo 31. 1. 2014 oslavu VIETNAMSKÉHO NOVÉHO
LUNÁRNÍHO ROKU v Teplicích. Dle lunárního kalendáře je nyní rok koně, který
symbolizuje ducha, vitalitu, moc a štěstí. Velkolepé oslavy ve velkých, krásně vyzdobených,
reprezentativních prostorách jsou doprovázeny výstupy profesionálních či amatérských
divadelních, hudebních a kulturních souborů. Na oslavách vystupují i děti, které jsou také
oceňovány za své studijní výsledky. Výzdobu nenalezneme jen v prostoru, ale také na stolech,
kde je mimo jiné připraveno bohaté občerstvení. Ačkoliv češtinu z mikrofonu uslyšíte
občasně, od stolů mezi mladou generací o ní rozhodně není nouze. Akce se zúčastnilo celkem
700 lidí.
Reportáže z akcí:
http://www.youtube.com/watch?v=H0BdRw_AlJ4
http://www.youtube.com/watch?v=7RVihTU0-t8

Plánované akce na únor:
1.2.
1.2.
2.2.
2.2.
4.2.
5.2.
6.2.
26.2.
28.2.

Dámský klub-svíčky
Vietnamský nový rok - Chomutov
Vietnamský nový rok - Ústí nad Labem
Projektový den Louny - Ukrajina
Výtvarná dílna-stojánky na tužky
Herní dopoledne s vařením
Výtvarná dílna-zvířátka (Chomutov)
Filmový klub - S tebou mě baví svět
Výtvarná dílna-obrázky tuší

