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leden až srpen 2008

25.1.2008 Slavnostní zahájení klubu LAVINA
Po návštěvě američanů z Taylor Lighthouse Teamu v okolních školách došlo k založení klubu Lavina.
Jméno Lavina je složeninou z prvních dvou písmen slov: la - láska, vi - víra a na - naděje.

Lavina nevzniká "na zelené louce", ale navazuje na schůzky dorostu (Plamínek), který se v Horní Krupé
scházel mnoho let. Největší změnou je věkové složení dětí, které Lavinu navštěvují. Dorost byl zaměřen
zejména pro děti z druhého stupně základní školy, kdežto Lavinu navštěvují děti již od první třídy.

Setkáváme se každý pátek od 17:30 do 19:30. Děti z Lysé, Zálesí, Dolní Krupé a dalších vesnic svážíme a
po Lavině je odvážíme auty tak, aby se bezpečně dostaly do 20:00 domů. Děláme spolu nejrůznější věci.
Během školního roku jezdíme o víkendu na chaty, o prázdninách pořádáme tábory.

Schůzky Laviny jsou plné her a soutěží, jsou doplněny výchovou v oblasti křesťanské etiky a snahou naplnit
aktivním a dobrým způsobem volný čas dětí.

22. února 2008 - Novinová párty
 V pátek 22.2 jsme zažili novinovou párty -
pozvánka zde
Šli jsme po stopách Pipi Dlouhé Punčochy ...
Fotky z novinové párty jsou tady

7. - 12. března 2008 - Jarní prázdniny

 Na jarní prázdniny jsme vyrazili na společný pobyt do Ronova nad Doubravou s názvem Po
stopách Klekí-Petry
 Více informací na pozvánce

Fotky k nahlédnutí zde

21. března 2008 - Velká pátrací akce za indiánským pokladem
Společně jsme pátrali po indiánském pokladu a následně si řekli něco o významu Velikonoc.

28. března 2008 - speciální LAVINA
3 indície: NOVINY, PROPISKA, FOŤÁK a co to je...?
Odpověď: hrajeme si na novináře,  pozvánka zde
Touto Lavinou jsme se ponořili do několikadílného sledování příběhu o Jonášovi.

2. května 2008 Palačinkové putování

Druhého května jsme podnikli palačinkové putování.

9. května 2008 - Bowling
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Devátého května jsme s Lavinou jeli do Havlíčkova Brodu na bowling

30. května 2008 - Špagetová párty

30. května jsme si užili špagetovou párty.
 více na plakátku

 Reklama na špagety - Aleš bezdomovec

Fotky k nahlédnutí zde

13. června 2008 - Lavina s rodiči
12. června jsme na Lavinu pozvali rodiče. Důvod byl jednoduchý - abychom se navzájem poznali. Zahráli
jsme si společně hry a opekli buřtíky.
Fotky k nahlédnutí zde

27. června 2008 - předprázdninová Lavina
Poslední Lavina školního roku roku byla ve znamení vyhodnocování naší celoroční soutěže. Ještě před
samotným vyhodnocením proběhlo poslední rozdávání bodů za uměleckou minisoutěž na téma
Podobenství o dvou stavitelích

Výsledná umělecká díla zde.

 Výsledky soutěže zde

Tábor - 5. až 12 července

Tábor je úspěšně za námi, byli jsme v chaloupce v
Orlických horách nedaleko obce Rzy. Přijeli jsme
pomoct pohádkovému dědečkovi, kterému mizeli
pohádky. Prsty v tom měl pán temnoty(oba můžete
najít na fotkách). Rozdělili jsme se do čtyř skupin a to
na jablka, hrušky, švestky a jahůdky. Společným úsilím
se nám podařilo pána temnoty zahnat a zachránit tak
pohádkový svět.
Kromě zábavného programu jsme měli i duchovní část,
ve které jsme se jednak učili první žalm a dále jsme
probírali knížku beze slov (Kdo je Bůh? Co je to hřích?
Jak můžu být očištěn? Co je to modlitba? Proč se
scházíme? ...)  fotky jsou zde
Stáhnout prezentaci o táboře- wmv (9841kB)
Informace o táboře

KIDS ENGLISH CAMP 2008
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Zažili jsme KIDS ENGLISH CAMP 2008 ve škole v Dolní Krupé. Prožili jsme týden s
rodilými mluvčími z USA, který byl plný zábavy, angličtiny a príma zážitků. Kromě
zdokonalení angličtiny jsme se seznámili i se slavnými postavami bible jako například
královna Ester, nebo král David.

Fotky

Fotky II od Romana

Prezentace o kempu

Video s vystoupením ve sboru

Potáborové setkání - 5. až 7. září 2008
 První víkend v září jsme zavspomímali na léto a to na tábory Ztracené pohádky a
Kids English Camp. Vítáni byli samozřejmě i ti, kdo s námi na žádném táboře
nebyli.

Připravili jsme famózní páteční start:  balónkovou párty se závěrečnou vodní
bitvou. V sobotu hry, táborové fotky.
Pozvánka na balónkovou párty  a na potáborové setkání .

Fotky jsou zde
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