ZPRÁVY Z PRŮBĚHU SRPNOVÝCH AKCÍ
Centrum cizinců první rok pro děti cizinců uspořádalo PŘÍMĚSTSKÝ JAZYKOVÝ
TÁBOR. Tábor byl zahájen v pondělí 28. 7. 2014 a ukončen v pátek 8. 8. 2014. Každý
den tábora se celkem 19 zúčastněných dětí zdokonalovalo v českém jazyce a
v odpoledních hodinách absolvovali nějakou z připravených integračních aktivit. Mezi
tyto aktivity patřila návštěva Větruše (28. 7.), zámku Velké Březno (29. 7.), lezecké
stěny (30. 7.), štoly Starý Martin v Krupce (31. 7.), realizace výtvarných dílen (1. 8. a 4.
8.), kuchařské odpoledne (5. 8.), Amazing Race (6. 8.), návštěva Litoměřic (7.8.).
Ukončení tábora nastalo v pátek 8. 8. při bowlingu. Děti byly za některé aktivity
odměňovány cenami a za některé soutěžními body, které se sčítaly po celou dobu
konání tábora. Na závěr proběhlo vyhodnocení této táborové hry. Děti byly rozděleny
podle věku do dvou kategorií. V té mladší se dokonce dvě děti umístily na stejném
třetím místě. V průběhu realizace tábora se na realizaci aktivit podíleli celkem 3
pracovnice Centra cizinců. Některých uvedených aktivit se rovněž zúčastňovali také
dobrovolnice.
Ve čtvrtek 7. 8. 2014 jsme s dětmi navštívily VÝROBNU RUČNÍHO PAPÍRU
V LITOMĚŘICÍCH. Zde si děti mohly vlastnoručně vyrobit aršík papíru a papíroví
kelímek. Součástí exkurze v Litoměřicích byla i návštěva infocentra, kde měly děti za
úkol získat mapu a najít cestu do Parku Václava Havla. Po chvilce bloudění jsme
dorazily do parku, ve kterém probíhal interaktivní kurz ČJ. Exkurze se celkem
zúčastnilo 6 dětí + 19 dětí z Příměstského jazykové tábora, 3 učitelé ČJ a 2 pracovnice
Centra cizinců.
V úterý 12. 8. 2014 jsme se s klienty (na druhý pokus) vydali na PRAVČICKOU
BRÁNU. Po zdolání několika kilometrů cesty do kopce jsme byli odměněni překrásnou
podívanou nejen na dominantu samotnou, ale i krásným pohledem na zajímavé skalní
útvary, ale i do širokého okolí. Exkurze se zúčastnilo 42 klientů z UL a TP a
zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra cizinců.
Ve středu 13. 8 2014 se uskutečnila exkurze pro klienty z Litoměřic a Ústí nad Labem
do chráněné krajinné oblasti TISÁ. Společně všichni podnikli pěší túru mezi skalami a
zahrály si hry. Akce se zúčastnilo celkem 14 klientů a zajistila ji 1 pracovnice Centra
cizinců.
Ve čtvrtek 21. 8. 2014 jsme s klienty vyrazili na exkurzi do KADANĚ. Navštívili jsme
Františkánský klášter, prohlédli si centrum města, prošli Katovou uličkou a chystali se
vystoupat na radniční věž. Vyhlídku věže jsme nakonec kvůli dešti museli vyměnit za
prohlídku Královského hradu Kadaň a jeho sklepení. Akce se celkem zúčastnilo 34
klientů a zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra cizinců.
Na úterý 26. 8. 2014 byla plánovaná exkurze do ZOOPARKU V CHOMUTOVĚ.
Protože ale od rána vydatně pršelo, zvolily jsme náhradní plán a jely jsme s klienty do
IQ PARKU V LIBERCI. Klienti si mohli vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku,
nejrůznější hlavolamy, projít si zrcadlové bludiště atd.. Celkem se na akci sešlo 39
klientů a zajistily ji 2 pracovnice Centra cizinců.

