Jak k nám
3 jednoduché kroky:
1. Napiš na email
oddilpoutnici@gmail.com
že bys k nám rád chodil/a.

ODDÍL
POUTNÍCI

2. Přijď na kteroukoli akci. Předem se ale nahlaš.
3. Popros vedoucí o přihláš-ku
do oddílu, tu vyplň a přines ji. Také
si ji můžeš vytisknout na našem oddílovém webu.
Choď na schůzky, jezdi na
výpravy a hlavně na tábor!

Návnada
Už jste někdy našli stroj času? Stavěli pec a vypalovali v ní věci, co jste z hlíny vytvořili? Stali jste
se Indiány? Putovali s Odysseem? Letěli vesmírem? Viděli jste Golema a mohli jste ho oživit?
Potkali jste bludičky, vlkodlaka nebo třeba Batmana? Objevili Atlantidu? Rozdělávali oheň
pomocí tří sirek do minuty, stavěli srub, jezdili po
přehradě na duších? Psali kroniku? a byli hrdi
na svou vlajku?

Že ne? A proč?!

Jdeš do toho?

V čem jsme „jiní“

Náš program je celoroční a zcela dobrovolný.
Každý se účastní akcí dle svých možností.
Věřte, že jich je spousta!
Každou středu pořádáme dvouhodinové schůzky v naší klubovně. Hrajeme zde
různé hry a učíme se dovednostem nejen z přírody. Občas máme i netradiční schůzky jako
tře-ba Mikulášská, bruslení, apod.
Jednou za měsíc jedeme na víkendovou výpravu, kde hrajeme hry v přírodě, nebo
ve městě, které člověk jinde nemá šanci zažít.
Taktéž občas vyrážíme na jednodenní
akce, které jsou typu výstav, návštěv hradů,
Muzejních nocí, nebo třeba Libušínské bitvy.
O prázdninách máme tábor. Spíme v podsadových stanech, na stožáru nám vlaje vlajka.
Na táboře většinou vrcholí celoroční hra a
končí i celý poutnický rok. Hrajeme zde hry,
které jsou pro větší počet hráčů a celá akce
je vůbec jednou z nejlepších v celém roce.

Není zcela jednoduché na tuto otázku odpovědět člověku, který oddílem neprošel. Jisté je
však to, že pokud dítě chodí pravidelně do
dobrého oddílu, dříve než za rok rodič pozná
velký posun.
Oproti sportovním kolektivům a jiným
kroužkům máme možnost s dětmi strávit mnohem více času v nedomácím prostředí a pracovat s nimi. Jako kolektiv máme normy, které
se všichni naučí akceptovat a v běžném životě
se jimi pak také řídí (nápomocnost, čestnost,
nebýt vulgární). Dále se díky různorodým aktivitám rozvíjí všechny složky dítěte a ne pouze
jedna (keramika = tvořivost).
Z dítěte se může postupem času vypracovat vedoucí a „hrát si“ dál. Zde opět zoceluje další schopnosti jako např. organizaci, trpělivost, toleranci, rétoriku.

Kontakty
728 312 480 (Bláťa - Líbuše Latrová)
www.poutnici.desitka.cz
oddilpoutnici@gmail.com
facebook.com/oddil.poutnici
youtube.com/oddilpoutnici

