5.12. 2015 Filmový večer
Za pomoci filmového týmu z Megaton Fashion Show, jsme vytvořili hudební videoklip na
písničku od kapely Vypsaná Fixa! naučili jsme se jak si naplánovat natáčení, vytvořit
scénář a jak pracovat s kamerou. Večer jsme zakončili promítáním filmu a přespáváním v
InBázi.
23.-25.10.2015 víkend v Srbsku u Berouna
Prozkoumali jsme krásnou krajinu v okolí Srbska, včetně hradu Karlštejn. Vyzkoušeli
jsme si úspěšně Geocaching nebo například pečení českého chleba. V Srbsku bylo moc
krásně a tak doufáme, že se tam ještě podíváme.
19. - 26. 7. 2015 Tábor v Horním Maxově
Hlavním tématem byla "EXPEDICE, aneb poznáváme svět". Ukázali jsme si, jak se fotí
dokumentární fotografie, jak se natáčí dokument, přijelo i divadlo a zkoušeli jsme vařit
různé recepty z celého světa. Báječně jsme si týden užili!
20. 6. Výlet na loutkofest do Černína
Vyjeli jsme si na loutkový festival! Na programu byla: loutková divadla, hry a soutěže,
piknik, loutková dílna, hry a zábava.
15. 5. - 17. 5. Víkend na téma jídlo v Klikařově u Plzně
Víkend v Klikařově byl zaměřen na téma jídlo - jak se některé potraviny vytváří, jakou
cestu musí vykonat než doputují až na stůl atd. Celý víkend byl plná her, workshopů a
výletů.
25. 4. Street art workshop
Vyzkoušeli jsme si práci s barvami a šablonami a dozvěděli jsme se zajímavosti o historii
a současnosti street art.
18. 4. Dům kouzel - animovaný film v kině Lucerna
Společná návštěva kina.
14.3. Lasergame
21.3. Sobotní setkání - moderní tanec
Vyzkoušeli jsme si různé druhy moderního tance ve studiu Voila.
13. - 15. 2. 2015 - Zimní víkend v Jizerských horách
Na výletě do Bedřichova u Jablonce se ClubIn vydal po stopách sklářů. Kromě sklářství
se také seznámili s geocachingem - novodobým hledáním pokladů.
17. - 19.10.2014 - Společný výlet do ekocentra Střevlík
ClubIn se tentokrát vydal na výlet do libereckého ekocentra Střevlík. Na programu byla
např. výroba lapače snů, včelí naučná stezka a oslava dne stromu.
Letní tábor 2013
V létě 2014 proběhlo 5 denní tábor ClubInu v jihočeských Rakovicích, jehož tématem
bylo putování po stopách Alberta Friče. Postavila se i pec a pekl se nefalšovaný český
indiánský chléb!
Výlet po stopách Hagena
Po stopách tajemného Hagena jsme se s ClubInem plížili štolama Malé Ameriky 14.12.
2013 za odborného doprovodu Ireny Jančaříkové z CHKO Český kras.

Společné bruslení na Štvanici 2013
ClubIn si spolu s mladšími dětmi užíval venkovní bruslení na Štvanici!
ZDRSEM v Rakovicích
V červnu 2013 Rakovicích proběhl zážitkový kurz první pomoci, kde se děti naučily
základům první pomoci a byla předvedena práce se záchranářským psem
Mediální víkend v Rakovicích
V rámci mediálního vzdělávání proběhl víkendový workshop v Rakovicích, který vedli
lektoři z Centra mediálního vzdělávání. Děti si utvořily dvě redakce, vymyslely název a
logo. Druhý den se seznámily se základy fotky a fotoreportáže a poté vyrazily to terénu.
Mnohým se podařilo udělat výborné fotoreportáže na téma Život v Rakovicích.
Exkurze do zpravodajství ČT
V rámci mediálního vzdělávání jsme navštívili zpravodajské centra České televize, děti si
vyzkoušely moderátorské pulty, zašly do režie a seznámily se kouzlem klíčování na
zelené pozadí.

