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7.
Slovo na úvod
Vážení rodiče a přátelé DDM Stod, milé děti,

Hlavní témata:




ZÚ školního roku 2013/2014
se představují
Nová posila DDM
Soutěže, které nás neminou

PROHLÉDNĚTE SI FOTKY Z
NEPRAVIDELNÉ ČINNOSTI DDM
STOD:

Právě držíte v rukou již sedmé vydání časopisu
Domeček. Věříme, že Vás stejně jako v předchozích letech pobaví a zpříjemní Vám podzimní dny. V následujících stránkách se dočtete,
co je v našem DDM nového a co pro Vás chystáme v letošním roce. Přejeme Vám příjemné
čtení.
Pracovníci DDM Stod
Pište nám do redakce
Na vaše nápady, komentáře a připomínky, které
dorazí na redakční domecekredakce@seznam.cz
email, se moc 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/.

Děti ze ZÚ Atletika na Atletických závodech v
Plzni na Petříně, 20.9.2013

Výroba makovic na Sobotní keramice 5.10.2013.

Nová posila v DDM Stod
Na konci srpna jsme v DDM přivítali novou posilu našeho týmu.
Radka mezi nás rychle zapadla a
již od září ji můžete potkat na
více než 10 ZÚ a v klubech DDM
Stod. Radko, přejeme Ti pevné

nervy!
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Přátelské utkání s Kerio Plzeň Utkání skončilo přesvědčivě pro chlapce ze Stoda 7:3.
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Zájmové útvary ve školním roce 2013/2014
Divadlo—hraní

Kdekdo by řekl, že je lehké hrát divadlo. Naučit se pár slovíček zpaměti,
ušít si kostým, stoupnout si na velké pódium před diváky a převtělit se do
Mařenky, Popelky, Pejska a Kočičky ... Lehce to sice vypadá, ale skutečnost
je trochu jiná. Po měsících dřiny přijde ona velká chvíle. Ten okamžik plný
trémy, když člověk vykoukne přes oponu a vidí zástupy lidí, co se na něj
přišli podívat. Letos se našla zde ve Stodě a okolí hrstka statečných, kteří
jsou odvážní a nebojí se. Můžete se tedy těšit na divadelní představení,
kde hlavní postavy ztvární děti z dramatického kroužku DDM Stod.
Zájmový útvar Divadlo—hraní probíhá každý pátek v prostorách DDM Stod
pod vedením Radky Faifrové.

HIP HOP

I v letošním roce probíhají mezi
dětmi oblíbené zájmové útvary
Dance show a Hip hop. Markéta
Römanová, která vedla kroužek v
loňském roce, předala otěže své
sestře Tereze. Všem mladým
tanečnicím přejeme pod vedením
nové lektorky hodně zábavy a již teď
se těšíme na jejich příští vystoupení.

DANCE SHOW

Tyto ZÚ probíhají ve cvičením sále
DDM každé pondělí.

Florbal přípravka I., II.

Mini-přípravka si zahrála v Plzni
V neděli 20. října se naši noví nadějní florbalisté vydali do sportovní haly v
Plzni u Západočeské univerzity, aby zde poprvé změřili své síly s protivníky z Kerio Plzeň a z Tlučné. Malí sportovci se za mohutné podpory ze strany rodičů statečně pustili do boje. Po počátečních zmatcích, kdy někteří
nevěděli, která strana je soupeře nebo kdy mají hrát zrovna oni, se skvěle
aklimatizovali a byli protivníkům rovnocenní soupeři. První utkání proti
Kerio Plzeň skončilo prohrou ve prospěch Plzně 0:1. Ve druhém utkání se
setkali s hráči z Tlučné a to skončilo 1:3 ve prospěch Tlučné. Za Stod
skóroval Honzík Rehák. I tak našim sportovcům gratulujeme ke 3. místu a
těšíme se na jejich příští utkání.

Pohybová přípravka I., II.
Děvčata ze zájmového útvaru Pohybová přípravka I. a II. Pod vedením
Naďi Cíchové, se možná již teď připravují na dráhu závodních tanečnic.
Přejeme jim, ať se jim jejich tajné přání splní a my se mezitím těšíme, až
nám předvedou, co nového se za tento rok naučili. Zájmový útvar Pohybová přípravka I. a II. probíhá každý čtvrtek. Výuka se po týdnu střídá v
tělocvičně základní školy a ve cvičebním sále DDM ve Stodě.

Pokud jste zde Váš oblíbený ZÚ neobjevili, nezoufejte! Dočtete se
o něm v příštích číslech časopisu Domeček :).
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ZÚ IN-LINE BRUSLE

Ředitel DDM Stod:
Ing. Roman Kuběna

Interní zaměstnanci:
Mgr. Radka Faifrová
Bc. Lenka Kuběnová

Dovolte, abychom postupně představili i externí zaměstnance DDM
Stod a zájmové útvary, které vedou:
Tereza Römanová - Dance show, Hip-hop

ZÚ Keramika

Mgr. Eliška Tichá - Bosu
Mgr Majka Gebelová . Atletika
Mgr. Tomáš Křtěn – Atletika, Florbal, Tenis
Mgr. Miroslav Jindřich - Volejbal
Kateřina Němečková – Bowling
Monika Kuběnová - Kreativ
Šárka Brunátová - Keramika
Mgr. Naďa Cíchová – Pohybová přípravka
Mgr. Jitka Hovorková - Sbor
Tomáš Benda - Florbal
Pavel Cích – Florbal

ZÚ Tenis

Stanislav Sloup—Florbal

Provozní zaměstnanci:
Marie Baxová, Jana Košanová, Anna Svobodová, Jaroslava Römanová, Karel
Kuběna

Cvičebním sálem se jednohlasně nese básnička: „Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem,“ děti třepají ručičkama, že zlobit nebudou a tím je hodina cvičení MC Mája, nebo MC výtvarky
zahájena. Děti si na hodinách v MC Mája jako každý rok užívají mnoho legrace, objevují nové věci, zdokonalují nejen jemnou a hrubou motoriku, učí se básničky pomocí pohybu a poznávají nové malé kamarády. Maminky bedlivě pozorují a pomáhají svým ratolestem, je-li potřeba vyskočit na vysokou bednu, zahnat strach z tunelu, pomoci při kotrmelci, vystřihnout
obrázek, obkreslit zvířátko a nebo jen nalepit básničku s hezkým obrázkem do deníčku na památku. Protože víme, že každá aktivita maminka-dítě je pro rozvoj Vašich nejmenších velmi důležitá, V posledních dnech proběhla v MC Mája akce
Podzimní štrůdlování. Štrůdlování —aneb upečeme si společně štrůdl :). A to není vše, 13.12.2013 je pro maminky a děti z
MC Mája připraveno Vánoční setkání, kde se představí i kroužek DDM - Divadlo.
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ DO KONCE
ROKU 2013:
DDM Stod žije sportem!
ZŠ a MŠ STOD slavila
úspěch!
DDM Stod uspořádal čtyři
okresní přebory škol ve
florbalu. Dařilo se i družstvům ze Stoda.
V kategorii starších žáků
vyhrála ZŠ Stod a postoupila do krajského finále.
V kategorii mladších žákyň
byla ZŠ Stod na pěkném 3.
místě. Starší žákyně úspěšně vybojovaly 2. místo.

1.11. OP ve florbalu dívek ZŠ, 6.—7. třída,
Plzeň
2.11. Florbal 3. liga mužů, Rokycany
2.11. Florbal liga veteráni, Trutnov
8.11. OP ve florbalu dívek ZŠ, 8.-9. třída, Plzeň
10.11. Florbal BMLF liga starší žáci, Nýřany
16.11. Florbal liga veteráni, Trutnov
17.11. Florbal 1. liga dorost, Litvínov
22.11. KP ve florbale ZŠ dívky 8.-9. třída, Plzeň
23.11. BLFM liga starší + mladší žáci, Nýřany

1. místo starší žáci

26.11. OP ve volejbalu ZŠ, hoši 8.—9. třída,
Přeštice

Florbal DDM Stod ve
výsledcích

27.11. OP ve volejbalu ZŠ, dívky 8.-9. třída,
Přeštice
28.11. OP ve volejbalu ZŠ, dívky 6.-7. třída,
Stod
30.11. Florbal 1.liga dorost, Františkovy Lázně
30.11. Florbal liga veteráni, Mladá Boleslav
6.12. KP ve florbale ZŠ, hoši 8.-9. třída, Plzeň
7.12. Florbal 3.liga juniorů, Františkovy Lázně
10.12. OP v basketbalu ZŠ, hoši 8.-9. třída,
Přeštice
11.12. OP v basketbalu ZŠ, dívky, 8.-9. třída,
Přeštice
13.12. KP ve florbale ZŠ, hoši 6.-7. třída, Plzeň
14.12. Florbal BMLF liga starší žáci, Nýřany
5.1.2014 Florbal 3.liga juniorů, Klatovy
11.1. Florbal 3. liga mužů, Františkovy Lázně
11.1. Florbal 1. liga dorost, Plzeň
12.1. Florbal veteráni, Chlumec n/C
18.1. Florbal BMLF liga starší + mladší žáci,
Nýřany
22.1. Kvalifikace o RF ČR ve florbale ZŠ –
dívky III. a IV. ,Plzeň
24.1. Kvalifikace o RF ČR ve florbale ZŠ – hoši
III. a IV , Plzeň
26.1. Florbal 1. liga dorost, Františkovy Lázně

Akce připravované pro veřejnost:
7.12. Sobotní keramika
2. místo starší žákyně

Těšíme se na Vás v
příštím díle časopisu
Domeček
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13.12. Vánoční nadělování v MC
Mája
15.2. 2014

Maškarní ples
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