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   L e d e n  2 0 1 6 

 

Střelecký kroužek 

Letošní rok máme jako novinku střelbu ze vzduchovky.    

O tento kroužek byl takový zájem, že jsme bohužel museli 

spoustu zájemců odmítnout. Střelecký kroužek probíhá 

jednou za 14 dní od 16 h do 17 h  pod vedením paní Olgy 

Králové. 

Na kroužku se snaží děti naučit se, jak se zachází se 

zbraní – vzduchovkou. Učí se soustředěnosti                     

a správnému držení vzduchovky. V dětech zkoušíme vyvolat soutěživého a kolektivního ducha. Prácí 

se zbraní se učí zodpovědnosti a uvědomování si svých kvalit. Střelba probíhá za jasně daných po-

kynů, aby byla zajištěna co největší bezpečnost, ale umožňuje osobní růst, co se týče koordinace a 

soutěživosti dětí.  

 

Dne 23.1. 2016 se uskutečnil tradiční Dětský maškarní ples ve Stodě, který pořádal 

DDM Stod ve spolupráci s místní základní školou zastoupenou radou rodičů a přátel  

školy. Sál byl nacpaný k prasknutí a tombola vyprodána během první hodiny plesu.     

Gratulujeme všem vítězům v soutěži o nejlepší masku a v soutěži pro dospělé. Moc vám děkujeme za účast a těšíme se 

na příští rok! 

 

Maškarní ples 2016 
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Jak šel čas, napadlo mne a další, že by tohle hraní si 

s modelínou mohlo bavit i mladší kategorie, vždyť jde 

vesměs o spousty parádnic. A tak slovo dalo slovo, a já si to v měsíci září napochodovala, s hlavou      

vztyčenou, ale s duší mrňavou, do sálu v Domě dětí a mládeže, kde byli ochotni mou zálibu rozdávat dál.  

V sále bylo bezmála dvacet dívek. Musím se přiznat, že jsem daný počet věděla předem a vzala jsem si na 

pomoc posilu, která mne doprovází na každý kroužek. Tímto moc děkuji Sáře, že to vše zvládá se mnou. 

Prvotní rozpaky z obou stran rozvířila touha a vášeň 

po vlastní tvorbě, a tak na našich hodinách začaly 

vznikat první výtvory.  

Co je FIMO? 

 Je modelína, z které se za pomoci fantazie, šikovných 

rukou a trpělivosti, dají vyrobit dokonalé věci. Potřeba 

je ještě trouba a pár nástrojů na úpravu, a výrobky 

jsou hotové.Kurz probíhá každých 14 dní dvě hodiny. Vyrobily jsme společně už několik šperků z různých  

vzorů. Vánoční zvonky, u kterých mne tedy oči přecházely, jak byly mé žákyně šikovné a používaly vlast-

ní fantazii.  

V budoucnu nás čeká zdobení různých předmětů, například v pátek 8. 1. 2016 to budou spony. Dále nás 

čekají trochu náročnější vzory, které do června stihneme. 

Děkuji vám, holčičky, za vaše krásné výtvory.      Denisa Plocarová 

Elévové k nezastavení  

V neděli 29. 11. 2015 jsme pořádali v hale ve Stodě ligový turnaj ve florbalu elévů (děti 9 – 10let). Turnaje 

se účastnilo 6 družstev. Stod postavil 2 týmy. Za druhý tým DDM si vyzkoušela hrát přípravka (děti 5 – 9 

let), která ačkoli skončila šestá, si turnaj opravdu užila, nenechala se zahanbit, a nějaké góly do sítí soupeřů 

vstřelila. Druhé družstvo „zelení“ své     soupeře nešetřilo a po pěti vítězstvích     zaslouženě vyhrálo celý 

turnaj. V letošní sezóně už druhý! Gratulujeme! 

Konečné pořadí turnaje: 

1. místo: DDM Stod zelená 

2. místo: FBŠ Plzeň žlutá 

3. místo: FBŠ Slavia VŠ Plzeň  

4. místo: FBŠ Tlučná 

5. místo: FBC Tachov 

6. místo: DDM Stod bílá 

FIMO 


