AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU VÍTKOV
NA MĚSÍC LISTOPAD 2018
3.11 POCHOD SVĚTLUŠEK
Sraz v 17.30 hod. na zahradě Střediska volného času Vítkov. Budeme hledat pohádkové
postavičky v parku a plnit úkoly. Za splnění úkolů dostanou děti sladkou odměnu. Teple se
oblečte. S sebou lampiónek. Za deštivého počasí je akce zrušena.

16.11 KURZ VAŘENÍ – WORKSHOP PIZZA OD 16.00 HOD.
Nauč se základní recepty. Experimentuj v kuchyni. Nauč se svá oblíbená jídla. Kurz vaření je
určen pro všechny od 9 – 99 let, kteří mají chuť naučit se, jak se dělá základní těsto na domácí
pizzu. Nutné se přihlásit ve Středisku volného času Vítkov nebo telefonicky na číslo:
732 607 373 Cena kurzu: 25,- Kč. V ceně jsou zahrnuty ingredience na těsto + ingredience na
pizzu (šunka, sýr, rajčatová omáčka) a energie. Pokud máte rádi pizzu s dalšími ingrediencemi,
doneste si je podle chuti.

18.11 ŠÍPY ROBINA HOODA
Turnaj v lukostřelbě pro rodiče s dětmi, který proběhne v tělocvičně sokolovny ve Vítkově.
Harmonogram: 14.00-14.30 hod. volný trénink, 14.30-15.30 turnaj. Soutěžíme ve smíšených
dvojicích dítě + rodič. Rozhodne celkový počet bodů. Vítěz dostane ocenění Vítkovský Robin
Hood. Ostatní získají účastnický list. Přezůvky s sebou. Přijďte si zkusit vystřelit z luku!

23.11 FLORBALOVÝ TURNAJ
Se uskuteční v pátek 23. 11. 2018 od 14.00 do 15.30 v hale ZŠaG Vítkov. Kategorie žáci 8-10
let. Všichni hráči i fanoušci jsou vítání.

24.11 AGENTURA ŠPIONŮ I.
Tajní agenti mohou být všude kolem nás – pracují pro organizace, školy, společnosti i soukromé
osoby. Shání tajné informace, vyhledávají a řeší zapeklité úkoly. Pokud se chceš stát agentem
a myslíš si, že máš vše, co je k tomu potřeba, musíš se přihlásit k naší zpravodajské agentuře.
Začínáme v sobotu od 13. 00 hod. Akce je pro děti ve věku od 7 – 12 let. Přihlášení je možné
ve Středisku volného času Vítkov nebo na telefonním čísle: 732 607 373

Připravujeme:
7. 12. 2018 Výroba perníkových stromečků
9. 12. 2018 Posílání vzkazů Ježíškovi
14. – 15. 12. 2018 Vánoční víkendovka .

