28. 11. 2016

POUTNICKÝ ZPRAVODAJ
Plánované akce oddílu na rok 2016/2017 (změny vyhrazeny):
11.12.2016
15.12.2016
16-18.12.2016
21.12.2016
26.12.2016
28.12.2016

Borcovka - Nožíř.
Večerní hra Prahou
Vánoční výprava
Poslední schůzka- bruslando-držkando
Putování za vánoční vločkou
Není schůzka

POZOR: Letní tábor 2017 – potřetí a naposledy
Vzhledem k narůstající poptávce na tábor 2017 jsme museli udělat jisté opatření. Protože nechceme masové tábory
(chceme se všichni znát jménem a mít čas na každého človíčka) shodli jsme se na počtu akcí, které by každé dítě
mělo odjezdit. Odstartování hlášení pro LT 2017 bude až v lednu a může se přihlásit jen ten, který pojede do té doby
na alespoň 4 vícedenní akce oddílu. Šanci tak především chceme dat oddílovým dětem.

11.12.2016 Borcovka - Nožíř
Pod vedením zdatného vedoucího a kvalitního zdravotníka si děti budou moc vyrobit nůž dle svých představ. Na vše
bude dohlížet Op, který už má s výrobou zkušenosti. Místa jsou již obsazena, můžete se hlásit jako náhradníci.

15.12.2016 Večerní hra Prahou
Vezměte kamarády, rodiče, sourozence. Večerní hra se koná vždy v předvánočním čase a je to tématická procházka
po Praze, kde se děti na trase potkají s různými postavami v kostýmech, které se k danému místu vztahují. Dávají jim
úkoly a otázky a za odměnu děti obdarují sladkostmi či drobným dárkem. Kromě vánoční atmosféry a procházky po
Praze mají děti možnost se zábavnou formou dozvědět něco z české historie. Sraz bude do konce listopadu na webu.
Hlaste se nejpozději do 11.12.2016.

16-18.11.2016 Vánoční výprava
„Vánoce, vánoce přicházejí“ A už je opět tady! Vánoční atmosféra, pohoda být s přáteli a s rodinou. A prožijeme i
kousek dalšího příběhu ze Školy umění a magie? A jaký to příběh bude? Nezapomeňte koště, zvířátko a hůlku.
SRAZ: 16. 12 v 17:20 na vlakovém nádraží Praha-Vršovice, Benešov 18:11 vlak R 723 směr České Budějovice
ROZCHOD: 18. 12 v 18:20 na vlakovém nádraží Praha-Vršovice, Benešov 17:46
CENA: 350 Kč
Hlaste se nejpozději do 11.12.2016.

21.12.2016 Poslední schůzka - bruslení
Poslední schůzka školního roku se tradičně uskuteční na pražském veřejném kluzišti. Půjdeme si zabruslit. Sraz a
rozchod, který bude speciální, dáme vědět těsně před akcí.

26.12.2016 Putování za vánoční vločkou
Kdo se chce odreagovat od přeplněných vánočních stolů a neustálého požírání cukroví, je tato akce právě pro něj. Je
otevřena pro všechny rodiče a přátele oddílu. Vydáme se někam do přírody za hranice Prahy a poznáme nová místa.
Více informací o všech akcích: poutnici.desitka.cz/nejblizsi-akce

STŘÍPKY:
 Promítání a přespání v klubovně bylo velice dramaticky pohodové.
 Ptáčkům jsme postavili krásné budky na zimu. Děti si vyzkoušely pracovat s kladivem a vrtačkou. Moc je to bavilo.
 Výprava za kouzelnými tvory byla fascinující – už umíme létat na koštěti a máme první zápis v indexu.
KONTAKT NA ODDÍL:
Libuše (Bláťa) Latrová, telefon: 728 312 480
E-mail: oddilpoutnici@gmail.com
Web: poutnici.desitka.cz
Facebook: facebook.com/oddil.poutnici
YouTube: youtube.com/oddilpoutnici
Působíme pod MOP Tuláci: tulaci.eu

