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co se stalo, co byste měli vědět a co se bude dít

LISTOPAD 2020
NYNÍ

KRÁTCE

NOUZOVÝ
STAV TRVÁ

PASTELKOU OD SRDCE

Vláda schválila do 12. 12. další

veřejnosti. Těmito obrázky bychom rádi

prodloužení nouzového stavu.

potěšily pacienty a pracovníky v nemocnicích

Podle tabulky PES, zveřejněné

a vyzdobili jim tak místa, kde musí trávit

ministerstvem

dlouhé hodiny a dny.

V období do konce listopadu sbíráme
obrázky od dětí ze školek, škol, ale i

zdravotnictví,

může naše činnost probíhat při

Za

každý

obrázek

stupni č. 3. Očekáváme a

upomínkovou placku.

od

nás

dostanete

těšíme se, že druhé pololetí
školního roku už poběží kroužky
alespoň v nějakém, byť i
omezeném režimu.

ŽIVÁ ZAHRADA
Na naší zahradě je stále
otevřeno. Přijďte se sem jen
tak podívat, chvíli s dětmi
pobýt, nebo jen když půjdete
okolo tak se zastavte. Máme
pro Vás připraveno pár úkolů
pro ukrácení dlouhé chvíle, tak
hledejte a buďte zvědaví.

Zapojujeme

SOUTĚŽ S DDM BLANSKO

Na týden podzimních prázdnin jsme si pro veřejnost připravili podzimní soutěž.
Účastníci mohli splnit vybrané aktivity z nabídky pěti aktivit na doma a
stejného počtu na ven. Například nám mohli napsat básničku, vyrobit něco z
přírodních materiálů, nebo prostě jen zkusit něco nového.
Jsme potěšeni za zaslané příspěvky od celkem 11 účastníků. Galerii fotek si

NOVĚ
Záložky

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

na
se

Slovensko.
do

aktivity

partnerské

organizace

Komárno.

Info

v

SVČ

okénku

ředitelky na našem facebooku.

můžete prohlédnout na naší facebookové stránce.
Ocenění bylo připraveno pro první čtyři, které vybírala porota z pracovníků
DDM. Vítězka soutěže - Karolína Kačerová získala poukaz na příměstský tábor
DDM Blansko v roce 2021. Na druhém místě Andrea Sobolová si může vybrat
libovolný z našich kroužků a zaplatí pouze 200,- Kč. Krabici a krabičku s
překvapením si na třetím a čtvrtém místě rozdělili Matyáš Plch a Jakub Straka.
Všem děkujeme a oceněným gratulujeme.
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