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LÉTO U SKAUTŮ
V květnu nám byla opět povolena kontaktní činnost, a
tak jsme znovu obnovili skautské schůzky. Jelikož do
konce školního roku moc času nezbývalo, museli jsme
svou činnost tomu přizpůsobit. Na konci června jsme se
začali připravovat na tábor, skautky vařily jahodovou
marmeládu a bezovou šťávu. Poslední schůzku si
všechny družiny moc užili a zpříjemnili si ji různými
aktivitami – vodní zábavou, sladkými odměnami,
soutěžemi, hrami a pohodičkou. Některé družinky také
pořádali piknik nebo si užili poslední schůzku na
koupálku.
Na přelomu července a srpna jedeme jako každý rok na
14 dní na tábor Dubinka, letos ve znamení čar a kouzel.
Též letos prvním rokem připravujeme pro děti příměstský
tábor, který se bude konat na konci srpna a program na
něj připravují naše zkušené rádkyně. Již teď se děti
mohou těšit na zábavný program, vodní aktivity, výlety,
zajímavé rukodělky a mnoho dalšího.
Skautské léto máme pěkně nabité a těšíme se až
budeme moci v září opět naplno rozjet naše skautské
schůzky.

PILOTÁŽE PROGRAMŮ
Letos jsme se účastnili pilotáže programů Umíme se
učit. Smyslem programů je naučit holky a kluky učit se
z vlastní prožité zkušenosti tak, aby nové poznání
vědomě uplatňovali ve svém dalším životě.
Originálnost programu spočívá v dlouhodobém
řetězení aktivit s cílem posilovat sebevědomí a
posouvat komfortní zónu vzdělávaných od pasivně
přijímaného vzdělávání k vědomému seberozvoji.
Základním prostředkem dílčích částí programu je
navození zážitku pomocí aktivity nebo hry, která je
pro danou věkovou skupinu zajímavá.
Programy mají aktivity zaměřené na pohyb, přes
aktivity umělecké až po aktivity debatní. Pro
organizátory je důležitá zpětná vazba, aby věděli,
které aktivity zařadit do programu ve školách. Hotové
nové programy budou sloužit jako podpora vedoucím
a pedagogům především na školách v přírodě.

REKONSTRUKCE SKAUTSKÉ KLUBOVNY
Hned z jara jsme začali pracovat na další etapě
rekonstrukce naší klubovny. Za klubovnou jsme na
základní desce začali vyzdívat přístřešek, pomoc nám
přišli i někteří rodiče a díky tomu se udělal pořádný
kus práce. Velice všem pomocníkům děkujeme. Dále
se natíraly trámy a palubky na střechu přístřešku. Pak
hranoly pod dřevěnou fasádu klubovny. Nyní probíhá
zateplení vrchního patra a příprava podkladu a rastru
pro dřevěnou fasádu, následně bude pokračovat
fasáda spodního patra. Letos bychom tak snad mohli
mít klubovnu z venku i krásnou
Moc děkujeme všem, kteří nás podporují a fandí nám.

www.skautstezery.cz

