Školní klub
Školní rok: 2018/2019
Počet přihlášených žáků: 344 (150 žáků - 1. stupeň, 194 žáků – 2. stupeň)
Uskutečněné akce
Září
Vernisáž
Klubovnu ŠK jsme vyzdobili a její prohlídka se stala součástí vernisáže k oslavám výročí školy. Na
výzdobě se podíleli i členové ŠK.
Galaprogram k výročí školy
Od začátku školního roku jsme připravovali se členy klubu a parlamentu program k 10. výročí
naší školy. Galaprogram se uskutečnil v sobotu 22. září. Děti se také zapojily do výzdoby klubu na
výstavu školy probíhající společně s oslavami výročí.
Říjen
Přírodovědný kroužek – cyklovýlet a výstava Naše boty
Děti z kroužku využily pěkného počasí a vyrazily na cyklovýlet do Uherského Ostrohu. Ve zdejším
parku připravili žáci Výstavu na stromech. Výstava na stromech je celorepublikový happening, který
se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby.
Letošní výstava se věnuje podmínkám výroby obuvi v továrnách a sweatshopech indické Agry.
Soutěž „O nejzajímavějšího podzimního draka“
Pro děti z 1. - 5. třídy. V říjnu školní klub vyhlásil a vyhodnotil soutěž „O nejzajímavějšího podzimního
draka“. Draci, kteří se sešli, asi létat nebudou, ale svým zpracováním byli originální a zcela jistě jejich
výroba dala dost práce.
Fotografická soutěž „Barvy podzimu“
Pro II. stupeň školní klub vyhlásil fotografickou soutěž Barvy podzimu.
V soutěži se sešlo celkem 18 fotografií, které hodnotili zástupci školního klubu a formou hlasování pro
očíslované fotografie učitelé I. a II. stupně. Jako první se umístila Barbora Hanáčková z 6. A, na
druhém místě Ema Galářová ze 7. A a na třetím Veronika Neumannová z 9. A. Vyhlášení proběhlo
v listopadu.
Listopad
Výroba vlaječek na Dny stolování
Již v listopadu školní klub připravoval na slavnostní dny mezinárodní kuchyně (ruské 15. 11.,
americké 22. 11. a slovenské 29. 11.) vlaječky, kterými se zdobily moučníky, a také větší vlajky na
stoly.
Dívky z 8. a 9. ročníků, ale také menší děti přímo v klubovně, se úkolu zhostily skvěle, přestože
práce byla náročná na pozornost a zdlouhavá. Vlaječky snad potěšily všechny strávníky, kteří
jídelnu v tomto čase navštívili.

Tradiční pečení perníčků pro sv. Mikuláše
V pátek 30. listopadu se holky i kluci ze 4. A (a poté ze 7. A) sešli v kuchyňce, aby s dobrou náladou
nachystali a napekli perníčky, které bude zanedlouho rozdávat sv. Mikuláš.
Velké poděkování patří také paním kuchařkám za přípravu těsta a pomoc s pečením. Dopoledne
věnované perníčkům proběhlo v příjemné atmosféře provoněné perníkovým kořením a pocitem, že
Vánoce jsou již na dosah. Oceňuji žáky, že všichni s radostí pracovali. Upekli jsme hromady
perníkových andílků, kteří jistě potěší všechny obdarované. Děkujeme za pomoc i vychovatelkám ŠD.

Prosinec
Dílny na výrobu glycerínových mýdel a svíček
Děti ze školního klubu přichystaly glycerínová mýdla a svíčky na prodej na vánoční jarmark.
Dílničky probíhaly 27. 11., 4. a 5. 12. 2018 v odpoledních hodinách.
Děti práce se silikonovými formami, do kterých se mýdlová a parafínová hmota odlévala, velmi
bavila. Mohly experimentovat s vůněmi, barvami a různými tvary. Nakonec jsme výrobky hezky
zabalili.
Mikulášská nadílka
Ve středu 5. 12. 2018 zavítal na naši školu sv. Mikuláš i se svou družinou, aby pozdravil a
obdaroval všechny hodné děti. Tradičně se organizace ujali členové žákovského parlamentu
společně se školním klubem, který připravil pro všechny děti perníčky.
Děti Mikulášovi zpívaly, recitovaly básničky a moc se snažily, aby si dáreček opravdu zasloužily.
Sv. Mikuláš se svou družinou navštívil i děti z mateřské školky, pana děkana a pana kaplana, také
zavítal na Městský úřad ve Veselí nad Moravou. Všechny děti byly s mikulášskou nadílkou
spokojeny a těší se na příští rok, až k nim sv. Mikuláš opět zavítá.
Vánoční jarmark
Školní klub měl stánek na vánočním jarmarku školy dne 6. 12. 2018, kde se prodávala glycerínová
mýdla, svíčky a další vytvořené drobnosti. Děti se ujaly i prodeje a měly úspěch – téměř všechno zboží
se vyprodalo.

Soutěž „O nejkrásnějšího anděla“
V listopadu školní klub vyhlásil vánoční soutěž, která probíhala do poloviny prosince. Sešla se nám
spousta půvabných, nápaditých, i vtipných andělíčků. Udělili jsme první, druhé a dvě třetí místa. I
další účastníci obdrželi diplom a malou odměnu.
Mezinárodní vánoční kvíz
Ve středu 19. 12. 2018 proběhlo v klubovně vánoční posezení. Připravili jsme dětský punč, který
voněl celým klubem, a pojedli trochu cukroví. Děti zkusily svoje štěstí ve vánočním kvízu, který
obsahoval otázky, jak se slaví Vánoce na různých místech světa.
Nejvíce správných odpovědí měli žáci Oliver Olšaník a Petr Kebrle, kteří byli oceněni malou odměnou.
Sladkost za účast dostali všichni.

Leden:
Den elegance a mini bál
Školní klub ve spolupráci se školní družinou uspořádal v rámci plesové sezóny den elegance a mini bál
dne 17. 1. 2019. V některých třídách dopoledne probíhaly módní přehlídky.
Odpoledne jsme se společně s dětmi na úvod mini bálu podívali na předtančení deváťáků na videu.
Krásně nastrojené děti se potom s deváťáky a dospělými učily valčíkové kroky, které využily v tanci.
Na bále panovala dobrá nálada a děti se s vervou zapojily i do několika tanečních a zábavných her.
Únor:
Školní karneval
Po přípravách, které trvaly téměř měsíc (žádosti o sponzorské dary, chytání balíčků do obálkované,
losy, výzdoba atd.), uspořádal ve čtvrtek 28. 2. 2019 školní klub ve spolupráci se školní družinou již
tradiční školní karneval, na kterém se sešli děti, učitelé a vychovatelé v kostýmech a maskách.
Všechny masky byly originální, propracované a opravdu velmi zajímavé. Vyhodnotili jsme masky
různých kategoriích, například maska nejoriginálnější, nejmilejší, nejpropracovanější, nejmenší,
nejlegračnější, nejbarevnější a další.
Novinkou bylo letos malování na obličej. Zájem byl velký a následné malby na tvářích moc půvabné.

Fotosoutěž „Kouzelná zima“
Soutěž probíhala v únoru, kdy nám už jaro začalo klepat na dveře a hodnotili jsme v ní šikovnost
našich fotografů z 2. stupně. Vítězkami se staly Karolína Všetulová z 8. B a Veronika Neumannová
z 9. A.
Březen:
Dopravní soutěž mladých cyklistů – základní kolo
Letos školní klub ve spolupráci s DDM Veselí nad Moravou vybíral žáky na další ročník DSMC. Děti
z II. kategorie starších vytvořily tým, bohužel se nepodařilo seskládat podobný u mladších žáků,
z důvodu absence dívek. Základní kolo proběhlo testováním.
Vystoupení pěveckého sboru
Školní pěvecký sbor společně se třemi recitátory vystoupil 7. 3. na DPS ve Veselí nad Moravou u
příležitosti setkání členů Zdravotně postižených a seniorů z veselské oblasti.
Duben:
Soutěž O nejhezčí jarní a velikonoční výrobek
V dubnu školní klub vyhlásil velikonoční výtvarnou soutěž pro děti od 1. do 6. třídy. Odezva byla
velká, sešla se nám spousta půvabných a nápaditých výrobků. Mnohé z nich by obstály v
konkurenci kupovaných dekorací. Nejvíce výrobků bylo od dětí z 2. tříd, ale zúčastnili se i prvňáci
a starší děti až do 5. třídy. Všichni účastníci obdrželi diplom a malou odměnu.
Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo
V pátek 26. 4. 2019 se na DDM ve Veselí nad Moravou uskutečnilo oblastní kolo DSMC.
Žáci z naší školy se zúčastnili jako družstvo v II. kategorii soutěže od 12 do 16 let, v rámci
spolupráce školního klubu CZŠ a DDM. Samotné soutěži předcházela praktická příprava ve škole.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: test z pravidel provozu, jízda po DDH, jízda zručnosti a základy
poskytování první pomoci. V konkurenci pěti dalších škol se naše družstvo umístilo na 2. místě a
postoupilo do okresního kola.
Květen:
Umístění v okresním kole malého florbalu
Chlapci z kroužku florbalu se zúčastnili turnaje o prvenství v okresu Hodonín. Ten proběhl 16. 5.
2019 v Dambořicích za účasti týmů, které si toto právo vybojovaly v okrskových kolech. Naši
chlapci nakonec zaslouženě vybojovali třetí místo.
Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo
Dne 17. 5. 2019 se konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v prostorách DDM
Veselí nad Moravou. Děti soutěžily v testech z pravidel silničního provozu, testech z první
pomoci, jízdě zručnosti a jízdě po DDH. Naši zástupci v II. kategorii ve složení Jan Kolář, Martin
Ivan, Andrea Ivánková a Karolína Všetulová se umístili velmi těsně na třetím místě.
Červen:
Soutěž zručnosti při jízdě na koloběžce
Na základě návrhu od členů klubu jsme dne 19. 6. 2019 uspořádali pro 2. -3. ročníky soutěž
v jízdě na koloběžce s překážkami. Výběr překážek jsme konzultovali přímo s dětmi, které na
koloběžce jezdí a také z hlediska bezpečnosti. Soutěž proběhla po vyučování za účasti asi 15 dětí
jako závodících a dalších čtyř jako poroty. Dětem se soutěž líbila, zařadíme ji do plánu ŠK u příští
rok.

