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Hlavní témata:




Slovo na úvod
Vážení rodiče a přátelé DDM Stod, milé děti, opět máte ve
svých rukách další vydání časopisu Domeček. I v letošním
školním roce doufáme, že Vám jeho čtení zpříjemní podzimní dny. Na následujících stránkách Vás čekají nejen novinky
DDM a ale i přehled toho co Vás čeká a nemine.
Přejeme Vám příjemné čtení.

Pracovníci DDM Stod

Vítáme školní rok
2014/2015
Kroužky se představují
Přehled akcí, které
nás čekají a neminou

První ročník akce „Rozloučení s
prázdninami aneb do nového
školního roku vyrazíme na
kolečkách“ odstartovala nový
školní rok 2014/2015. V 16ti kategoriích soutěžilo zhruba
60 účastníků.

Pište nám do redakce
Vaše připomínky, komentáře, či tipy na nápady
si rádi přečteme na našem redakčním e-mailu domecekredakce@seznam.cz.
Moc se těšíme a děkujeme Vám za ně.
Fotografie z činností
Nezapomeňte, že fotografie ze všech činností probíhajících v DDM Stod jsou
průběžně umisťovány na portál Rajče.net, naleznete je na odkazu: http://
ddmstod.rajce.idnes.cz/.

Novinky z DDM




Nová posila v řadách externistů. Karel
Baksa dlouholetý člen stodského stolního
tenisu. Pod jeho vedením se můžete naučit základům stolního tenisu a to vždy ve
středu od 15-16 hod. Přihlášky v DDM
Stod.

Na dozoru se na Vás těší:
Lenka, Roman, Radka, Maruška,Lenička a Radek :)



Největší novinkou je spuštění nových
webových stránek: www.ddmstod.eu. Zde
najdete nejen přehled všech akcí, ale i
novinky a všechny důležité informace.


Nový kroužek Nerv pistole, Minecraft a novinářsko turistický kroužek, který má své
webové stránky
www.novinarsko-turisticky-krouzek.webnode.cz



Podporujeme kreativitu dětí, umožňujeme
jim prodej jejich výrobků. Více v DDM Stod.

Do klubu Oceán byly zakoupeny
nové tablety. Novým
hitem v klubech je gumičkování, korálkování a
letos se běhen měsíce
října přihlásilo 42 dětí do celoroční soutěže Klubař.



Otevírací doba klubů
PO: 12:30 - 17:30
UT: 12:30 - 16:00
ST: 12:30 - 17:30
ČT: 12:30 - 16:00
PÁ: 12:30 - 15:00

Všech deset florbalových

družstev DDM Stod (přípravka, elévové, mladší
žáci, starší žáci, dorost, junioři, 3.liga
muži, veteráni)je letos přihlášeno do florbalové ligy (více na poslední straně).



Výsledky zářijové výtvarné soutěže:

1.místo - Kristián Štěpaník (2A, 7 let)
2 místo - Matěj Kočí (1B, 6 let)
3. místo - Veronika Čemoláková (1C, 7let)
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Zájmové útvary ve školním roce 2014/2015
Nerv pistole, Minecraft

Nerv pistole a Minecraft jsou dva zbrusu nové kroužky. Na první pohled
se může zdát, že spolu nijak nesouvisí, ale opak je pravdou. Oba kroužky
rozvíjí strategické myšlení dítěte. Sice v Minecraftu žijete ve virtuálním
světě, ale o virtuální postavu se musíte umět postarat jako v reálném světě (postavit si dům, zajistit jídlo, bojovat proti přízrakům a ubránit svůj
život.) Ve světě je již Minecraft součást vyučování na středních školách.
Nerv pistole rozvíjí strategické a kolektivní myšlení, nejde jen o „tupé“
střílení na terč, ale přesně logicky vymyšlené strategické hry. „Kradení
vlajky ve skupině, kdy jedna skupina brání a druhá útočí. Překážková dráha pro jednotlivce, který nejen že zdokonaluje fyzickou sílu a obratnost,
ale nutí hráče ke zvažování možností a rozhodnutí.

V letošním roce se zaplnily všechny tři nabízené úrovně angličtiny.
Angličtina I. Pro předškoláky a prvňáky, angličtina II. Pro druháky a
třeťáky a angličtina III. Pro čtvrťáky a starší ročníky. Vzhledem ke
skutečnosti, že na angličtinu II a angličtinu III chodí 90% stejných dětí,
výuka plynule navázala na předchozí rok. A „nováčci“? Ti se pomocí her,
společných úkolů a konverzace rychle včlenili mezi stávající angličtináře.
So have a nice day and keep smiling :)

Angličtiny I., II., III.

Dédémáček, novinářsko-turistický kroužek
Nebojte se, pokud Vám pojem Dédémáček nic neříká. To jen kroužek divadla si dal do nového roku nový název. A co od Dédémáčku letos očekávat ?
Vánoční vystoupení Ovce a vlk, loutkové divadlo a krátké hudební číslo.
Už od září děti pilně nacvičují role, pracují s hlasovým i vizuálním projevem,
prohlubují svoje pohybové nadání, pracují s představivostí a fantazií a v
neposlední řadě poznávají sami sebe.
Novinářsko-turistický kroužek je v letošním roce nový a navštěvuje ho hned
11 mladých novinářů. Z 1/2 se kroužek věnuje teorii a nácviku jak psát
upoutávku, jak napsat článek, vytvářet dotazníky, strukturovat rozhovory
aj. druhá polovina kroužku je zaměřena na aplikaci získaných poznatků v
praxi (tj. na výletě:) Kroužek již absolvoval první výlet a to na Křížový vrch
a více o tomto výletu se dozvíte na webových stránkách uvedených na titulní straně. Výlety většinou pořádané 1x měsíce jsou i pro širokou veřejnost a
proto sledujte informace na webových stránkách a nástěnkách a přidejte
se k nám:)

Centrum předškolního vzdělávání Mája
Ani v letošním roce jsme nezapomněli na naše nejmenší. Každé pondělí od
10-11 hod. probíhá cvičeníčko pro děti od dvou do tří let, v úterý ve stejném čase probíhá cvičení od jednoho roku do dvou let. Ve čtvrtek od 10-11
hod. si můžete přijít v rámci výtvarky pro nejmenší vyrobit různé dárečky,
obrázky, „zapatlat si“, pohrát si a poznávat nové předměty a objevovat svět
kreslení a malování. Pro Vás, kteří .-máte ratolesti starší (od 3 let) je každou středu od 17,30-18,30 připraveno cvičení v hale. Letos cvičíme jednotlivá písmenka z abecedy. Těší se na Vás Radka a Lenka
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PRO RODIČE K ZAMYŠLENÍ
Kdykoli přijdu do nějakých veřejných prostor, které patří dětem, udivuje
mě koutek s nalezeným oblečením. Je to hra, kde si má každý návštěvník
najít něco svého? Je to kvíz pro rodiče zdali si pamatují oblečení svých
dětí? Či snad poznávací hra pro spolužáky - co jsem měl včera na sobě?
Hromada oblečení a bot má určitě nějaký význam. Když je nikdo nepotřebuje, k čemu by sloužila? Mám několik konspiračních teorií. Děti zapomínají zcela záměrně. Jde o oblečení, které jim vybrali rodiče a již není
cool, jsou to boty po starším sourozenci. Děti nezapomínají, jen jim rodiče nedostatečně připomínají, co si mají obléci při cestě domů. Rodiče asi
mohou za spoustu těchto zapomenutých věcí. Je třeba totiž dítě neustále hlídat, připomínat mu co, jak kdy, kde. Děti sice umí nainstalovat nejnovější hru, doma umí ovládat veškerou techniku o navigaci nemluvě, ale
základní samoobslužné věci týkající se jich samých nezvládají. Na to totiž mají rodiče, babičky, chůvy. Není výjimkou, že si děti školou povinné
nezavážou tkaničku od bot, nezapnou zip u bundy, neobují si přezůvky.
Vše za ně dělají jejich rodiče. Nesmíme se pak divit, že jsou šatny a klubovny plné zapomenutých věcí. Tak například v DDM jsou ve ztrátách a
nálezech 15x přezůvky, 3x bunda, 5x mikina, 6 šál, 1x rukavice… Tak se

I když upozornění bylo jasné, věci tady zbyly krásné.
Kdo na fotce svůj kus najde, ať si pro něj prosím
zajde.
DDM Stod - šatna (nálezy)

ptám znovu je to nějaká nová akční hra? Co myslíte?

KLUBAŘ 2014/2015
I v letošním roce nám v říjnu
odstartovala celoroční soutěž
Klubař 2014/2015. pro soutěžící
je v klubu každý den připraven
úkol, za který obdrží body. úkoly
procvičují dětskou pozornost,
motoriku, jazykové dovednosti,
pohotovost, fyzické a psychické
schopnosti.
Přidat se může každý, kdo
navštěvuje klub Déčko a Oceán.
Co ty ? Už plníš klubaře ?:)

Přehled akcí DDM Stod září—prosinec 2014
6. 9. 2014 Sobotní keramika

19.10.2014 Florbal - dorost

8.11.2014

19.9.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

Florbal - elévové

22.10.2014 Keramika pro MŠ/ZŠ

9.11.2014

24.10.2014 Keramika pro MŠ/ZŠ

12.11.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

5.12.2014

KP ve florbalu ZŠ - CH

23.9.2014
ZŠ

OP v atletickém čtyřboji

24.10.2014 OP ve florbalu ZŠ -CH

14.11.2014 Cvičení na overbalech ZŠ
4.11.2014 OP ve florbalu ZŠ –CH

6.12.2014

Sobotní keramika

25.10. 2014 Florbal – ml.žáci

6.12.2014

Florbal – 3.liga

23.9.2014

OP ve fotbalu SŠ

26.10.2014 Florbal - Junioři

15.11.2014 Florbal - dorost

6.12.2014

Florbal – st.žáci

24. 9. 2014 Atletické závody

28 10.2014 Florbal – starší žáci

15.11.2014 Florbal - přípravka

6.12.2014

Florbal – ml.žáci

26.9.2014

31.10.2014 Placky MŠ/ZŠ

16.11.2014 Florbal – 3.liga

7.12.2014

Florbal – přípravka

28. 9. 2014 Florbal – 3.liga

24.10.2014 OP ve florbalu ZŠ –CH

16.11.2014 Florbal – ml.žáci

10.12.2014

OP ve volejbalu ZŠ

30.9.2014
ZŠ/SŠ

1.11.2014

Sobotní keramika

19.11.2014

2.11.2014

Florbal – 3. liga

21.11.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

11.12.2014 Vánoční besídka pro
centrum předškolního vzdělávání

2.11.2014

Florbal - dorost

21.11.2014

KP ve florbalu ZŠ - D

OP v přespolním běhu

3. 10. 2014 Sobotní keramika
5. 10. 2014 Florbal -dorost
9.10.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

10.10.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

11. 10. 2014 Florbal - Junioři
16.10.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

17.10.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

18.10.2014 Florbal – 3.liga

Keramika pro MŠ/ZŠ

2.12.2014

OP v házené ZŠ

20. 9. 2014 Florbal – starší žáci

Keramika pro MŠ/ZŠ

Florbal - Junioři

1.12.2014

OP v házené ZŠ

3.11.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

22.11.2014 Florbal – st.žáci

11.12.2014 OP ve volejbalu ZŠ
12.12.2014 Keramika pro MŠ/ZŠ

5.11.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

23.11.2014 Florbal - Junioři

13.12.2014 Florbal – Junioři

6.11.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

25.11.2014 OP v basketbalu ZŠ

13.12.2014 Florbal – Elévové

7.11.2014

Keramika pro MŠ/ZŠ

26.11.2014 OP v basketbalu ZŠ

18.12.2014 Vánoční besídka DDM

7.11.2014

OP ve florbalu ZŠ—D

27.11.2014 KP ve florbalu ZŠ - D

18.12.2014 KP ve florbalu ZŠ - CH

7.11.2014

Štrůdlování

29.11.2014 Florbal - dorost

20.12.2014 Florbal – přípravka

8.11.2014

Florbal – starší žáci

30.11.2014 Florbal - elévové

21.12.2014 Florbal – dorost
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Kromě ligových soutěží i letos pořádáme
okresní a krajské přebory škol v tomto
sportu, kde se představí i místní základní škola ze Stod. Tyto soutěže proběhnou v hale TJ Lokomotiva v Plzni a známé termíny jsou:
Okresní přebory škol v hale TJ Lokomotiva
Plzeň vždy od 8,00 do 14,30hodin

DDM Stod vstoupil do své dvacáté florbalové sezóny a k tomuto výročí se nám povedlo poprvé přihlásit do ligových soutěží všechny mužské
kategorie. Letos tedy startují dvě družstva přípravky a po jednom
družstvu elévů, mladších žáků, starších žáků, dorostenců, juniorů,
mužů, veteránů nad 35 a veteránů nad 40 let. Celkem deset družstev
odehraje více jak 200 soutěžních utkání. Utkání těch nejmenších uvidí
i sportovní hala ve Stodě. Alespoň pro letošní sezónu se povedlo získat
výjimku pro místní halu pro kategorie přípravky, elévů a mladších žáků.
Pro utkání starších žáků a všech ostatních starších kategorií bude naší
domácí palubovkou hala v Domažlicích, která splňuje potřebné parametry.

Tabulky soutěží, které už jsou rozehrány:
2. liga dorostenců ČR
Družstvo

Z

V

R P B

BV

BO

BR

1.

FBŠ Kerio Plzeň

6

5

0

1 15 49

21

28

2.

TJ Baník Sokolov

6

5

0

1 15 36

23

13

3.

DDM Stod

6 4

1

1 13 23

14

9

4.

GO - GO Horšovský
Týn

6

3

1

2 10 30

17

13

5.

FbC Sokol Rokycany 6

3

0

3 9

23

21

2

2

2

2 8

22

24

-2

1

2

3 5

23

40

-17

1

0

5 3

13

25

-12

0

0

6 0

9

43

-34

6.
7.
8.
9.

FBC APM Automotive
6
Kdyně
Slavia VŠ Plzeň 6
Klatovy C
Slavia VŠ Plzeň 6
Doubravka B
FLK Slavoj Tachov

6

Krajské přebory škol v hale TJ Lokomotiva
Plzeň vždy od 8,00 do 14,30hodin
21. 11. 2014 KP ve florbalu dívek
(8. - 9. třída)
27. 11. 2014 KP ve florbalu dívek
(6. - 7. třída)
5. 12. 2014 KP ve florbalu chlapců
(6. - 7. třída)
18. 12. 2014 KP ve florbalu chlapců
(8. - 9. třída)
Kvalifikace o MČR škol v hale TJ Lokomotiva
Plzeň vždy od 8,30 do 15,00hodin
28. 1. 2015 Kvalifikace o MČR ve florbalu dívek a chlapců (6. - 7. třída)
29. 1. 2015 Kvalifikace o MČR ve florbalu dívek a chlapců (8. - 9. třída)

Školení florbalu učitelů TV, které proběhlo ve Stodě ve dnech
5. - 7. 10. 2014 pod lektorským vedením Jaroslava Markse

3. liga juniorů ČR

(reprezentační trenér Slovenska)

družstvo

V R

P

B

BV

BO

B

4 0

0 12

35

6

29

1.

DDM Stod

Z
4

2.

FBŠ Kerio Plzeň

4

3 0

1 9

24

6

18

3.

TJ Baník Sokolov

4

2 0

2 6

13

15

-2

4.

GO - GO Horšovský Týn
DDM Klatovy

4

1 0

3 3

12

13

-1

4

0 0

4 0

3

47

-44

5.

24. 10. 2014 OP ve florbalu chlapců
(6. - 7. třída)
31. 10. 2014 OP ve florbalu dívek
(6. - 7. třída)
7. 11. 2014 OP ve florbalu dívek
(8. - 9. třída)
14. 11. 2014 OP ve florbalu chlapců
(8. - 9. třída)

Florbalová přípravka
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