Téma výchovy mimo vyučování SŠ a VOŠ CR České Budějovice, květen 2018

RUKU V RUCE
Kultura:
9. 5. 18-22 hodin - Noc literatury – čtení knih evropských autorů (Pod kamennou žábou,
Hvězdárna a planetárium, Dům dětí a mládeže…)
9. 5. od 20,00 hodin Jen tři mušketýři – Piaristické náměstí
20. -26.5. - Budějovický majáles – nezávislý a nekomerční festival živé kultury
www.budejovickymajales.cz
S knihou ti to sluší – předčítání u čaje na domově mládeže – termín bude upřesněn
4. a 8. 5. - Oslavy Dne vítězství – pietní akty ve městě (pomník ve Čtyřech Dvorech,
v Rožnově, v Suchém Vrbném, v Mladém, Památník letcům R. A. F.)
30. 5. od 14,00 hodin Posousedsku 2018 – ulice Dr. Stejskala a Široká – pouliční slavnost
9. -13. 5. HOBBY – Výstaviště Č. B.
31. 5. – vystoupení školního sboru a kapely při předávání maturitních vysvědčení
Gurmán klub – španělská a řecká kuchyně
Návštěva Vodárenské věže v Č. B. – termín bude upřesněn
Klíč od pevnosti „Ruďák“ – termín bude upřesněn
Historická prohlídka města České Budějovice zaměřená na gotiku a renesanci budov –
za doprovodu člena NPÚ

Environmentální výchova:
Ekologizace vnějšího prostředí DM – pokračování v budování Přírodní zahrady na DM
Návštěva přírodní zahrady v Rudolfově – termín bude upřesněn
9. -11. 5. Kvilda - třídní kohezní soustředění KČ2B
16. 5. naučná stezka - Cesta kolem hornického města
21. -24. 5. Expedice Geopark Český ráj – třídní kohezní soustředění KČ1B
28. -30. 5. Kvilda – třídní kohezní soustředění KČ1A
Pokračování projektu EVVO Pohodová třída – další hodnocení tříd
Projekt Recyklohraní – plnění dalšího úkolu

Sport:
Pravidelné cvičení ZUMBA, STEP AEROBIC na klubovně domova mládeže (viz rozpis)
Možnost využití posilovny na domově mládeže

Státní svátky a významné dny:
1. 5. Svátek práce
5. 5. Květnové povstání českého lidu
8. 5. Osvobození ČR (státní svátek)
22. 5. Mezinárodní den pro biologickou diverzitu
24. 5. Evropský den parků

