
1. 9. “Povídej - poslouchám“, prevence “První školní den“
2. 9. Práce na počítači - seznámení s web stránkami mé školy

5. 9.   Práce s příběhem - čtení, povídání, kreslení ,,Kolektiv ve třídě"
6. 9.   “Povídej - poslouchám", prevence ,,Můj učitel" 
7. 9.    Dramaťák
8. 9.   Tvůrčí dílna: Twister vlastní výroby
9. 9.  ,,Hejbáme se pro zdraví" - Skoky přes švihadlo

12. 9. Práce s příběhem - čtení, povídání, kreslení ,,Učení nebo mučení?" 
13. 9. “Povídej - poslouchám", prevence ,,Den otevřených dveří" 
14. 9. Sanitární den - NZDM Oáza uzavřena
15. 9. Tvůrčí dílna: Sovy z ruliček papíru
16. 9. Práce na počítači - Matematika hrou 

19. 9. Den otevřených dveří v  Oáze v rámci Týdne nízkoprahových klubů - 
                       Beseda s pracovníky “Bezpečně na sítích“
20. 9. ,,Povídej - poslouchám", prevence ,,Hodnocení služby" 
21. 9. Vaření v kuchyňce, příprava pokrmu: Bramborové placky
22. 9. Preventivní, venkovní akce NZDM klubů z Karviné - Netolismus
23. 9.  Aktivity na přání klientů

26. 9. Práce s příběhem - čtení, povídání, kreslení ,,Kroužky - volný čas"
27. 9.  “Povídej - poslouchám", prevence ,,Záškoláctví" 
28. 9.  Zavřeno - Státní svátek - Den české státnosti
29. 9. Tvůrčí dílna: Tvoření s podzimními plody
30. 9. Soutěžní odpoledne 

NZDM Oáza nabízí:
Rozhovory s pracovníky - pracovníci nabídnou podporu a jsou zde pro vás, 
když si nevíte rady v osobních situacích - rodinné vztahy, škola, práce, zdravotní
problémy, šikana... 
Kontakty - navazování a upevňování vztahů s vrstevníky 
Preventivní témata - oblasti života, které často řešíte 
Sportovní aktivity - stolní tenis, fotbálek, frisbee, košíková 
Klidovou zónu - četba knih a časopisů, školní příprava, podpora ve vzdělávání,
osobnostní rozvoj, využití PC a další, možnost zapůjčení stolních her a hudebních
nástrojů

OÁZA V ZÁŘÍ
KLIENTI 6 - 11 LET

Máte návrhy, nápady, které by pobavily i ostatní klienty?
Sdělte je pracovníkům.


