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ÚVOD
Klub Křenka má provozní dobu od 12.00 do 16.00 hodin.
Klub navštěvují žáci 1. a 2. stupně (pokud nejsou účastníky ŠD).
Na začátku školního roku, formou besed, ve třídách naší školy seznamujeme žáky s pracovníky
klubu, s pravidly a s plány činnosti klubu, s dodržováním bezpečnostních pravidel a řádu klubu.
Žáky seznamujeme s programem klubu na daný měsíc a s materiálním, technickým a
prostorovým zázemím klubu Křenka.
Snažíme se při činnostech nabízet alternativní aktivity dle přiměřeného věku a zájmu žáků,
inspirující prostředí, dobrovolnou účast na činnostech. Přihlížíme potřebám a přání žáků,
podporujeme nápaditost, kreativitu, zahrnujeme pestrost a přitažlivost. Rozvíjíme schopnosti
aktivního využívání volného času, samostatnost projevu žáků. Při zájmových činnostech
podněcujeme dovednosti a schopnosti žáků a využíváme tvořivosti žáků při výzdobě a činnosti
klubu. V průběhu zájmových činností se zaměřujeme na kultivovaný ústní projev, žáci mají
možnost diskutovat o činnostech. Pomocí časopisů, vyprávění, četby poznáváme i život dětí
v jiných zemích, různé tradice a zvyky. Učíme se k ohleduplnému chování k přírodě a ochraně
přírody. Využíváme informační prostředky pro účinnou komunikaci s okolním světem.
Podílíme se na utváření příjemné atmosféry mezi žáky.
Především při hrách zvyšujeme kladným hodnocením sebevědomí žáků, posilujeme pozitivní
myšlení.
Postupně si žáci vytváří vztahy potřebné k soužití a spolupráci s ostatními spolužáky, vytváří si
pravidla v týmu, umějí se podřídit i prosadit při skupinové činnosti, ochotně si pomáhat,
spolupracují ve skupině a s pedagogy. Žáci se učí dodržovat zásady bezpečnostního chování,
aby neohrožovali své zdraví ani ostatních. Nabízíme různé zájmové kroužky, účast na
projektech naší školy. Žáci se učí rozhodovat o svých rozhodnutích a nést za ně odpovědnost.
Při skupinové činnosti klademe důraz na vzájemnou spolupráci a akceptování spolužáka, na
navazování přátelství, rozvíjíme odpovědnost za kvalitu.
Ve vybavení klubu jsou různé hry, stavebnice, stolní fotbálek, pinponkový stůl. Pro aktivity
venku např. švihadla, míče, koloběžky. Pro výtvarné činnosti máme pastelky, temperové a
vodové barvy, tuš, fix, čtvrtky, barevné papíry, časopisy, noviny, lepidla,… Pro rozvoj
čtenářských dovedností časopisy a knihy. Dále televizor a počítače.
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Aktivity klubu
Výtvarné a pracovní činnosti
Ve výtvarných a pracovních činnostech se učíme úsporně zacházet s různým výtvarným
materiálem. Dodržujeme hygienu, správné zacházení s pomůckami, materiálem, učíme se
trpělivosti, pečlivosti, pracovním návykům, dbáme na bezpečnost při práci s pomůckami.
Snažíme se vhodným oceněním kladně působit na sebevědomí žáků a vést je ke zlepšení práce
při vyrábění. Kreslíme a malujeme přírodu, tematické kreslení, vyrábíme výrobky k různým
svátkům, plakáty ke školním akcím, vytváříme skládačky z papíru. Formujeme estetický vztah
k životnímu prostředí. Při skupinové práci rozvíjíme vzájemnou spolupráci mezi žáky,
rozvíjíme u žáků sounáležitost, odpovědnost za kvalitu společné práce. Obrázky si žáci mohou
pověsit na dekorační sítě, čímž napomáháme k motivaci žáků při tvoření a vytváříme si
estetické prostředí klubu. Využíváme i internetu, vycházek, společných her, literatury nebo
kulturních akcí. Tyto činnosti se stávají motivací pro výtvarnou činnost. Pracujeme s papírem,
textilem, přírodními materiály, modelovací hmotou, vodovými barvami, temperovými barvami,
fixem, tuší,..
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Tradice ve výtvarné činnosti
Legenda o sv. Václavovi – formou besedy jsme si přiblížili legendu o sv. Václavovi.
Využívali jsme písemného a obrázkového materiálu z knížek a časopisů. Žáci dostali za úkol
vyhledat pomocí PC historické údaje o skutečných osobách, které figurují v legendě o sv.
Václavovi. Různými výtvarnými technikami jsme výtvarně zpracovali legendu o sv. Václavovi.
Žáci měli možnost výběru při realizaci výtvarného zpracování. Vodovými barvami nebo
voskovkami malovali postavy, oblečení (pláště), historické zbraně, zvířata(koně,..). Dále se
učili nakreslit korunu, kterou potom vystřihovali a slepovali.

Legenda o svatém Martinovi – přečteme si legendu, potom si o ní vyprávíme. Na
internetu hledáme svatomartinské tradice v jiných státech.

Podzim na vesnici – podzim jsme si přiblížili formou besedy a výtvarným zpracováním –
povídali jsme si o podzimu – jaké jsou změny v přírodě, jaké je počasí, jak se správně oblékat.
Potom jsme pastelkami a tuší kreslili podzimní přírodu – volné téma – zaměřovali jsme se na
správné volení barev.

Vyprávíme si o Vánočních svátcích, o vánočních tradicích i o tradičních
prosincových „postavách“ – Barbora, Mikuláš, Lucie - formou besedy, výtvarným zpracováním
a četbou si přiblížíme vyprávění o vánočních svátcích, o vánočních tradicích i o tradičních
předvánočních postavách - na internetu hledáme vánoční tradice i v jiných státech.

Den učitelů – ke Dni učitelů jsme vyráběli přáníčka z výkresů, barevných a krepových
papírů. Každý měl možnost si vyrobit přáníčko dle své fantazie.
Vynášíme Moranu – kreslíme tematiku „Vynášení Morany“. Besedujeme o tradicích
Morany a hledáme potřebné informace v knihách, časopisech a na internetu. Snažíme se o
aktivnost žáků.

Tradice Velikonoc - vyprávíme si o Velikonocích (jak se dodržují různé tradice a zvyky
v různých státech), připravujeme se na Velikonoce – kreslíme tématiku Velikonoc, pleteme
pomlázky, vyrábíme kraslice, malujeme vajíčka a vyrábíme velikonoční přáníčka. Vyrábíme
velikonoční plakát, provádíme velikonoční výzdobu oken.

Pálení čarodějnic - kreslíme tématiku o pálení čarodějnic, hledáme v knihách, časopisech a
na internetu informace k uvedené tématice.
Tradice Svátku práce, Dne vítězství a Den matek - vyprávíme si o těchto svátcích
(jaký je jejich dějinný vývoj v různých státech), vysvětlujeme žákům, co znamená svátek 1. a 8.
května a Den matek - kreslíme tématiku těchto svátků, vyrábíme přáníčka ke Dni matek a
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podílíme se na výzdobě školy. Hledáme v knihách, časopisech a na internetu informace o těchto
svátcích.

Svět pohádek – čteme si ukázky z různých pohádek, seznamujeme se s autory a lidovou
tvořivostí. Kreslíme různé motivy z pohádek, z kterých si ozdobíme nástěnku.

Háčkování – učíme se základům háčkování. Uháčkujeme si krátký a dlouhý řetízek.
Pletení copánků – učíme se z vlny plést copánky. Vyrobili jsme si copánkové náramky na
ruce.

Slunovrat, Svatojánská noc – vyprávíme si, co tyto svátky znamenají, jak se slaví. Čteme
si různé pranostiky, seznamujeme se s věnečkem z devatero bylin. Věneček výtvarně
zpracujeme vodovými barvami.
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Deskové hry
Hrajeme různé deskové hry přiměřené věku žáků. Dbáme na pravidla her, na dokončení hry.

Příklady:
Ubongo - je originální hra ve skládání hlavolamů.
Hráči se snaží sestavit skládačku z barevných dílků,
posunout svou figurku na hrací desce a vzít si
drahokamy. To vše musí stihnout dříve, než se
přesypou hodiny. Vítězí hráč s největším počtem
kamenů jedné barvy.

Želví závody – Desková hra, ve které má každý
hráč jednu barevnou želvu a snaží se s ní dostat, co
nejdřív, k salátu. Hráči pomocí karet hrají se želvami
různých barev. Želvy se na políčkách nevyhazují, ale
lezou si na záda. V tom případě vede ta nejspodnější.
Hra končí, když se na políčko salátu dostane první
želva.

Cink – je postřehová karetní hra se zvonečkem.
Hrajeme s kartami, na kterých jsou různé počty symbolů
ovoce. Doprostřed stolu umístíme zvoneček, tak aby k
němu měli všichni hráči stejně daleko. Hráči si rozdají
karty a může začít hra. Každý z hráčů vyloží jednu
kartu. Pokud je na vyložených kartách celkem pět kusů
některého ovoce, hráč, který jako první zazvoní a
dostane všechny karty na stole. Pokud by bylo kusů
ovoce více nebo méně než pět, zvonit se nesmí. Kdo by
v takovém případě zazvonil, musí každému z hráčů dát
jednu svoji kartu. Pokud hráč nemá žádnou kartu, vypadává ze hry. Vítězem se stává hráč,
který získá všechny karty.
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Člověče, nezlob se – všechny figurky jsou před začátkem hry umístěny ve startovním
domečku, který je barevně vyznačen stejnou barvou, jakou jsou označeny 4 figurky hráče.
Cílem hry je dovést své figurky jedné barvy ze startovního pole do cílového domečku. Figurka
musí projít postupně všemi poli na obvodu hracího plánu. Každý hráč posune při svém tahu
figurku o tolik bodů, kolik padlo při jeho hodu kostkou. Skončí-li s figurkou na políčku
obsazeném cizí figurkou, je tato odstraněna ze hry a vrácena zpět do startovního domečku. K
nasazení figurky na startovní pole je potřeba hodit šestku. Vyhrává ten hráč, který první oběhne
hrací plán všemi svými figurkami a umístí je do cílového domečku.

Mamma-mia - hráč má na ruce na začátku celkem 7 karet. Z toho je jedna karta receptů a
šest karet přísad do pizzy. Přísad je celkem pět druhů: salám, paprika, houby, olivy a ananas.
Stejně tak je 5 odlišných sad receptů. Každý hráč obdrží na začátku hry sadu receptů. Když je
hráč na tahu, odloží na odkládací balíček libovolný počet kusů jedné přísady a pokud chce
navíc jeden recept. Poté si vezme, do sedmi karet, buď recepty, nebo přísady. Když je rozebrán
balíček vezme jeden z hráčů (ten který si během hry vzal kartu Mamma Mia) do ruky odkládací
balíček, otočí ho rubem nahoru a začne třídit karty přísad do řad. V okamžiku, kdy narazí na
recept některého z hráčů, ten se pokusí pizzu upéct. Může použít přísady, které jsou na stole k
dispozici, případně doložit další z ruky. Pokud se mu pizzu podařilo udělat, recept i přísady se
odloží a hráč získává bod. V opačném případě se recept hráči vrací na hromádku jeho receptů a
všechny přísady na stole zůstávají a mohou být použity na jiné pizzy. Takto se odehrají tři kola.
Nejlepším kuchařem je ten, komu se povedlo upéct nejvíce pizz.

Šachy - hru zahajuje bílý, potom je na řadě černý. Dále se v tazích pravidelně střídají. Hráč na
tahu přenese jeden ze svých kamenů na jiné pole, buď volné, nebo obsazené soupeřovým
kamenem. V druhém případě tento tah končí odstraněním soupeřova kamene z desky. Kámen
napadá pole, jestliže na tomto poli může provést braní. Jednotlivé kameny se mohou pohybovat
podle pravidel. Nedokáže-li hráč zlikvidovat svým nejbližším tahem ohrožení svého krále a
král zůstane dál v šachu, hra končí jeho porážkou - že dostal mat. Hráč, který považuje svou
situaci za beznadějnou a nechce mařit čas, může prohlásit, že se vzdává. Vítězem je soupeř,
aniž by musel dát králi mat.
Partie je nerozhodná: Pokud král hráče, který je na tahu, není v šachu a hráč nemůže provést
žádný přípustný tah. Říká se, že partie skončila patem. Na základě dohody mezi oběma hráči
v průběhu hry. Jestliže se stejná pozice může právě potřetí vyskytnout nebo se již potřetí
vyskytla. Pokud oba hráči provedli posledních 50 po sobě následujících tahů, aniž byl brán
nějaký kámen nebo bylo taženo pěšcem. Když zůstaly ve hře takové kameny, které neumožňují
dosáhnout jednomu z hráčů vítězství - dva osamělí králové, král se střelcem stojí proti králi a
střelci a oba střelci jsou buď na bílé, nebo na černé diagonále, král stojí proti králi a střelci,
nebo proti králi a jezdci.
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Dáma – pořádali jsme zimní turnaj
v dámě – od seznámení žáků s pravidly
přes učení taktiky až po zvládnutí hry.
Hráči se v tazích pravidelně střídají.
Začíná bílý. Všechny kameny se
pohybují vždy o jedno volné pole
diagonálně vpřed. Jestliže na takovém
poli stojí soupeřův kámen a další pole
za ním ve směru tahu je volné, musí
soupeřův kámen přeskočit a odklidit
z desky. Kámen, kterým hráč táhne,
může provést i skoky vícenásobné.
Mezi přeskakovanými soupeřovými
kameny musí být vždy jedno pole
volné a nesmějí stát těsně za sebou. Po
každém dopadu lze změnit směr dalšího skoku. Dáma má přednost ve skákání. Všechny
kameny mají povolen pohyb i přeskoky pouze vpřed. Skákání je povinné. Kdo přehlédne
možnost skoku, ztrácí kámen, kterým měl skákat a soupeř tento kámen odstraní z desky.
Kámen, který dojde do poslední řady polí, stává se dámou. Dáma se vytvoří ze dvou kamenů
položených na sebe. Dáma může během tahu postoupit o jakýkoliv počet volných polí
v libovolném směru. Prohrává ten, komu nezbyl žádný kámen, nebo nemůže provést svými
kameny žádný tah.

Domino - na začátku hry obdržíte 7 kamenů. Celkem se ve hře nachází kamenů 28. Každý
kamen se skládá ze dvou půlek. Obě půlky kamene jsou označeny určitým počtem ok (0-6).
Hru zahájíte tak, že položíte jeden ze svých kamenů do středu herního pole. Nyní jsou na řadě
vaši spoluhráči. Každý z hráčů postupně přikládá jeden ze svých kamenů do herního pole. Na
konec řady z kamenů se mohou přikládat pouze kameny se stejným počtem ok. Druhá půlka
kamene pak tvoří nový konec řady. Nemusí se přikládat pouze v jedné řadě, ale je povoleno
přikládat skoro ke každému volnému rohu. Když nemáte žádný vhodný kamen k přiložení,
musí si vzít jeden ze zakrytých kamenů. Jakmile přiložíte svůj poslední kamen, kolo končí a vy
získáváte tolik bodů, kolik ok mají zbylé kameny soupeře. Pokud se ani jednomu z hráčů
nepodaří přiložit všechny kameny, zvítězí hráč s nejnižším počtem ok.
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Sportovní činnosti
Sportujeme v klubu, na víceúčelovém hřišti školy, v tělocvičně a školní zahradě. Žáky
seznamujeme s bezpečností, s pravidly. Zařazujeme činnosti, hry různého zaměření, které
odpovídají věku a pohybovým schopnostem žáků. Při hrách je brán zřetel na individuální
potřeby žáků, na sociální vztahy, na hravé pojetí pohybových aktivit s důrazem na prožitek.
Snažíme se o aktivní zapojení všech žáků. Zaměřujeme na rozmanitost, proměnlivost her,
spontánnost, kreativitu, věkové zaměření, na radost ze hry, na rozvíjení pohybových schopností
a dovedností, sociálního cítění, morálky, vůle a sebeovládání. Pohybovými hrami rozvíjíme
rychlost, obratnost, sílu, pohotovost a spolupráci mezi žáky. Hrou se učíme řešit konflikty,
zodpovědné chování, přispíváme k psychosociálnímu vývoji, zdokonalujeme pohybové
aktivity. Rozvíjíme smysl pro kolektivnost a vzájemnou pomoc a respektovaní se sebe
navzájem. U jednotlivců zvyšujeme jejich odolnost vůči zátěži, jejich schopnost se prosadit a
vyniknout. Učíme žáky lepšímu dodržování herních pravidel a jejich využívání v životě.

Příklady:
V místnosti klubu hrajeme:
Stolní tenis – organizujeme celoročně
turnaj ve stolním tenisu pro 1. a 2. stupeň
žáků naší školy – před každým zápasem
seznámíme žáky s pravidly stolního tenisu
od základních prvků, např. držení pálky,
postoj, pohyb za stolem, údery – bekhend,
forhend, čop, lift, dále se systémem hry –
podání, počítání bodů a setů. Učíme se i hře
„amerika“, ve které jsme si také zasoutěžili.
Učíme se správnému držení a pohybu těla,
nohou a rukou, zacházení s pálkou – jak
pálku správně držíme, učíme se taktickému
hernímu myšlení, vcítění se do psychiky
protivníka, rozvíjíme pohybové dovednosti, postřeh, rychlost reakcí na změnu situace. Na konci
tohoto monitorovacího období jsme soutěž ukončili a vyhlásili výsledky.
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Hod šipkami – pro velký zájem žáků jsme téměř denně soutěžili v hodu šipek na elektrický
terč.
Popis: žáci stojí 1 - 3m od terče (záleží na věku žáků). Každý hráč má 3 hody. Snaží se
dosáhnout co nejvíce bodů.
Zaměření: učili jsme se základům hodů na terč (správný postoj, nápřah rukou) – rozvíjeli jsme
trpělivost, soustředěnost, koordinaci pohybu, zaměření na cíl.

Stolní fotbálek – máme možnost si v klubu zahrát stolní fotbálek. Hrají jak chlapci, tak
děvčata.
Popis: Hrají 2 nebo 4 (2 proti 2) hráči. Úkolem je trefit míč do branky. Vyhrává ten, kdo dá 10
gólů. Zaměření: Učíme se taktice. Rozvíjíme soustředěnost, rychlost, reakci, přesnost,
spolupráci.
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Hry, které hrajeme na školní zahradě, na školním hřišti a v tělocvičně:
Futsal – zorganizovali jsme pro žáky 1. a 2. stupně „Turnaj ve futsalu“ – turnaj probíhal
v tělocvičně. Týmy se sestavovaly podle tříd nebo podle domluvy hráčů. Kladnou odezvou bylo
i zapojení dívek. Hrálo se podle mezinárodních pravidel. Futsal hrajeme i na školním hřišti
nebo školní zahradě.
Popis: Hraje se s míčem velikosti číslo 4 a s tlumeným odskokem. Hry se zúčastňují dvě
družstva. Hraje se 4+1 (4 hráči v poli + 1 brankář) a počet střídání není omezen. Brankář si
může vyměnit své místo s jakýmkoli jiným hráčem. Obě mužstva střídají pouze na jedné straně
ve vymezeném území. Chybné střídání je trestáno žlutou kartou. Branka neplatí: přímo z autu,
rukou, přímo z výhozu brankáře, přímo z nepřímého volného kopu, autu nebo rohu zahraného
do vlastní branky, výhozu brankáře do vlastní branky. Doba trvání jednoho zápasu je 2×20 min.
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Učíme se:
taktiku - dva hráči vzadu - pravý a levý obránce a dva hráči vpředu - pravý a levý útočník.
obranu – cílem je neutralizovat každého útočníka a zabránit gólu. Dobrá obrana připravuje
výhodné situace pro útok.
útok – cílem útoku je co nejdříve po získání míče vstřelit branku.
krátké přihrávky na jeden dotek ve dvojicích
dlouhé přihrávky ve dvojicích, druhý hráč vrací míč jedním dotykem hlavou nebo nohou
rohový kop – hraje se, když bránící hráč kopne míč za vlastní brankovou čáru
aut – rozehrává se nohou za postranní čárou
přímý a nepřímý kop – následuje po faulu na hráče
Pomůcky: 2 branky, futsalový míč č. 4.
Zaměření: rozvíjíme rychlost, přesnost, kolektivní spolupráci v týmu, zdokonalujeme pohybové
aktivity. Dbáme na správné dodržování pravidel.

Vybíjená proti všem
Popis: hráči se rozmístí po tělocvičně (hřišti, zahradě). Hráč, který má míč, se snaží zasáhnout
míčem ostatní hráče. Koho míčem zasáhne, vypadá ze hry. Vyhrává hráč, který zůstane
poslední.
Obměna: můžeme hrát na „tři“ životy. Hráč vypadne, až je vybitý 3x.
Pomůcky: míč.
Zaměření: rozvíjíme rychlost, postřeh, hbitost, přesnost, správné zaměření míčem na soupeře,
smysl pro čestnost, prostorovou orientaci

Fotbal - hrají 2 týmy. V jednom týmu hraje 11 hráčů, z toho jeden brankář.
Učíme se:
autový a rohový kop - auty i rohy se kopou za postranní čárou
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výkop od branky – vykopává brankář
hod od branky - brankář od branky nevykopává, dostane-li se míč za brankovou čáru
útok - přihrávání, zpracování míče, střelba na bránu
obranu - obsazování hráče s míčem, odebírání míč
aut – vhazuje se rukama za postranní čárou
penalty – kope se při faulu na hráče
povinnosti hráče na daném postu (brankář, obránce, záložník, útočník)
Pomůcky: 2 branky, fotbalový míč č. 5.
Zaměření: učíme se taktice hry, rozestavění hráčů, rozvíjíme správné a přesné přihrávky mezi
spoluhráči, zásah míče do branky, zpracování míče, rychlost, přesnost, kolektivní spolupráci
v týmu, hru fair-play, zdokonalujeme pohybové aktivity. Dbáme na správné dodržování
pravidel.

Metodika školního nízkoprahového klubu Křenka
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012
Strana 16 (celkem 33)

Na školní zahradě provozujeme ještě další aktivity:
Jízda na koloběžkách – na školní zahradě máme k dispozici 4 koloběžky. Učíme se
správné jízdě na koloběžce, dodržování pravidel při jízdě (kde můžeme jezdit, nesmíme do sebe
najíždět, neházíme koloběžky na zem – opřeme na určené místo). Také se učíme silničním
pravidlům. Dbáme na spolupráci mezi dětmi při půjčování koloběžek. Každý má vymezenou
dobu na ježdění na koloběžkách, aby mohlo dojít k vystřídání všech zájemců. Ve spolupráci se
školní družinou jsme uspořádali i soutěž v koloběžkách mezi žáky klubu a žáky ŠD.

Houpání na houpačkách – na školní zahradě využíváme 2 houpačky. Kdo se neumí
houpat, pomáháme mu naučit se to. Dodržujeme bezpečnostní pravidla – houpou se jen dva
žáci, ostatní nestojí před ani za houpačkou, popř. blízko houpačky, kde by mohlo dojít ke
zranění. Každý žák se houpe sám, pokud to neumí, pomůže mu jen pracovník klubu, ostatní
žáci ho nesmějí houpat. Nikdo nesmí z houpačky při houpání seskakovat. Může slézt, až se
houpačka zastaví. Každý má vymezenou dobu na houpání, aby se mohli prostřídat všichni žáci.

Skáčeme přes švihadla - Popis: skáčeme dopředu, dozadu, snožmo, po jedné noze.
Pomůcky: švihadla
Zaměření: rozvíjíme správné držení těla, vytrvalost, pohybové dovednosti.

Pískoviště – na školní zahradě si hrajeme na pískovišti – stavíme různé bábovky, stavby,
„vaříme“ různá jídla, kopeme díry (hledáme poklad), tunely. Využíváme různé nářadí, které
máme k dispozici (lopatky, hrábě, kyblíky, různé druhy bábovek, auta, vozíčky). Dodržujeme
pravidla – půjčujeme si hračky, neházíme po sobě písek ani nikde jinde, uklízíme po sobě.

Doučování v altánku – pro lepší motivaci k učení, se doučujeme v teplém počasí venku.
Využíváme altánek, kde se můžeme schovat před přímým sluncem.
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Doplňkové aktivity klubu:
Promítání filmů
Vybíráme filmy (na DVD nebo na internetu), které jsou pro žáky vhodné, přispívají
k duševnímu rozvoji žáka, k výchově pozitivních vlastností, správnému využívání volného
času. Žáci mají možnost výběru z bohaté nabídky filmů, z různých žánrů – nabízíme pohádky
(kreslené i filmové), komedie, akční, historické, dobrodružné. Mohou si donést i své vlastní
DVD.
Z filmů např.:
pohádky – S čerty nejsou žerty, Princezna ze mlejna, Shrek, Šmoulové, Sůl nad zlato,
Sněhurka,..
komedie – Trilogie - Slunce, seno, Bláznivá dovolená, Největší filmová katastrofa,..
dobrodružné – Tři mušketýři, Muž se železnou maskou,..
historické – Trója, Jan Hus,..
válečné – Čtyři z tanku a pes,..

Práce na PC
Seznamujeme žáky se základními funkcemi počítače (zapnutí, vypnutí, spuštění hry, ukončení
programů). Žáci se učí pracovat s internetem, kreslení na počítači, hrát různé hry. Volíme
vhodné hry přiměřené věku žáků, hry, které rozvíjí pohotovost, představivost, ale i další
intelektuální vlastnosti a dovednosti, různé didaktické hry. Také zadáváme různé plnění úkolů,
vyhledávání různých údajů. Dbáme na vymezení doby, kdy mohou jednotliví žáci pracovat na
počítači.
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Doučování pro žáky
Pomáháme s učivem, domácími úkoly, procvičováním se čtením, gramatikou, počítáním.
Náplní jsou i poslechové činnosti, pracujeme s knihou, s časopisy, s ilustracemi. Tím u žáků
podporujeme čtenářskou gramotnost, podněcujeme k širšímu slovnímu projevu. Také
využíváme výukové programy na počítači. Spolupracujeme se Školním poradenským centrem,
pedagogy, školním psychologem.
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Vycházky
Snažíme se se žáky provádět různé tematické vycházky v našem městě, či v jeho okolí. Při
vycházkách si stanovujeme cíle, úkoly pro žáky, plánujeme organizaci, seznamujeme žáky
s programem. Rozšiřujeme vědomosti a dovednosti. Důležité je hodnocení pracovníkem klubu i
žáky.
Příklady:

Botanická zahrada – byli jsme si prohlédnout výstavu motýlů. Bylo to velice zajímavé.
Zaujala nás pestrobarevnost motýlů a u některých jejich velikost.

Zderadův sloup - ve školním klubu jsme besedovali o historii "Zderadova sloupu", který se
nachází na konci ulice Křenové na břehu řeky Svitavy. Vypadá jako gotický. Vyprávěli jsme si
o pověsti o tomto sloupu. Pověst říká, že jej zbudoval český král Vratislav II. Měl připomínat,
že zde byl zavražděn Zderad ze Švábenic. Bylo to v létě roku 1091. Král Vratislav II. tehdy
vytáhl na Moravu proti svému odbojnému bratru Konrádovi a obléhal Brno. Když určovali
místo, kde mají rozložit vojenské stany, vystoupil králův oblíbenec rytíř Zderad a řekl:
"Myslím, králi, že tvůj syn Břetislav by měl tábořit tady přímo u vody, aby se mohl často
koupat." Někteří se zasmáli, protože věděli, že Zderad naráží na nemilou příhodu. Ta se stala
před několika roky při tažení proti Sasům. Mladý kníže se tehdy přes varování koupal sám
v řece a byl zajat cizími vojáky. Když to Břetislav uslyšel, zbledl a rychle odešel. Rozhodl se,
že za tuto pohanu mu rytíř zaplatí. Domluvil se s přáteli a pozval Zderada na druhý den ráno
na poradu. Ten nic zlého netušil a přišel. Královský syn však nečekal sám. Dovedl si celou
svou družinu. Ta se na jeho povel na rytíře vrhla a zabila ho. Až později si všichni uvědomili,
co se stalo. Zderad, nejmilejší králův rádce, byl mrtev. Když se to král Vratislav dozvěděl,
velice se zarmoutil. Přítele nechal pohřbít v jeho rodinné hrobce a tam, kde se ten ukrutný čin
stal, dal postavit krásný památník – Zderadův sloup.

Zelný rink, Vánoční trhy –
šli jsme si
prohlédnout, jak
vypadají nákupy na trzích, jaká je
výzdoba na Vánoce. Učili jsme se
nakupovat, znát hodnotu koruny,
cenu zboží, rozeznávat ovoce a
zeleninu. Tím jsme se učili
gramotnost,
zásady
finanční
správné výživy. Také jsme mohli
shlédnout vystoupení našich žáků
ve skupině „Bongáči“.
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Výlet pro žáky školy do Líšně - Mariánského údolí
V době jarních prázdnin jsme mimořádně zorganizovali zeměpisný, přírodovědný a sportovní seznamovali jsme žáky se zeměpisnou trasou výletu, orientací na mapě, s přírodou (s rostlinami
a zvířaty, které se zde nachází). Autobusem jsme dojeli na konečnou do Líšně, odtud jsme šli
pěšky ke Třem borovicím, kde se nachází rybník. Zaujalo nás, že je zamrzlý. Pokoušeli jsme si
vzpomenout, které sladkovodní ryby u nás žijí. Vydali jsme se ke druhému rybníku – Pod
hrádkem. Po cestě jsme pozorovali přírodu, povídali si, která zvířátka v lese žijí, jaké stromy
zde rostou. Na rybníku jsme měli možnost zahlédnout hejno kachen. Ukázali jsme si, kudy
bychom se dostali ke třetímu rybníku (Muchově boudě). Vysvětlili jsme si, že barevné značení
na stromech nám ukazuje správnou cestu. My jsme ale zamířili ke Kadlecovu mlýnu, k
Eldorádu. Zde jsme posvačili, chlapci si zahráli fotbal a děvčata vybíjenou. Zahlédli jsme zde
kozy, osly, ovce, poníky a koně, které jsme si mohli i pohladit. Když jsme se vrátili do klubu,
zahráli jsme si deskové hry, šachy, turnaj v dámě, ping pong. V tělocvičně pohybové hry a
fotbal. Po celou dobu výletu panovala skvělá nálada, všichni jsme byli výletem nadšení.
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Zábavné odpoledne v klubu

– žáci klubu přišli s nápadem, že si sami vymyslí
nějakou aktivitu, kterou by si zpříjemnili odpoledne v klubu. S pomocí pracovníků klubu, si
uspořádali odpoledne pod názvem „Kroužek výtvarné výchovy“. Hlavními organizátorkami se
stala – Eva Kokyová(6.B), Jessica Tancošová (5.A). Žáci si, po dohodě s metodiky klubu,
připravili různé soutěže ve výtvarné činnosti, různé pohybové a zábavné hry. Všichni žáci se
zapojovali s nadšením a elánem. Velikým zpestřením byla postava klauna v podání Milana
Fila(3.A), který žáky velice zaujal a výborně bavil.
Žáci i pracovníci klubu si odpoledne velice pochvalovali.
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Sběr plastových víček
besedovali jsme o potřebě sběru plastových a plechových víček. Zapojili jsme se do sběru víček
pro nemocnou holčičku – Verunku.

Další spolupráce:
V rámci třídních schůzek a při zápisu dětí do 1. třídy proběhla prezentace školního klubu
rodičům.
Spolupracujeme se Školním poradenským centrem, pedagogy, školním psychologem.
Také spolupracujeme s nízkoprahovými organizacemi např. DROM, IQ Roma Servis,
Ratolest, Pavlač, Louka,… -proběhla jednání mezi naším klubem a těmito organizacemi o
prohlubování spolupráce při společných akcích.
Workshop – pracovníci klubu se zúčastňovali Workshopů, kde předváděli prezentaci činností
v klubu, vyměňovali si zkušenosti s ostatními organizacemi.

Zdroje fotografií z této strany:
Občanské sdružení Verunka [online]. [cit. 2015-06-18]. Dostupné z:
http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/zschrlice/Image/POMI%20web/scio%20certifik%C3%A1ty/Verunka4.jpg
Občanské sdružení Verunka [online]. [cit. 2015-06-18]. Dostupné z:
http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/zschrlice/Image/POMI%20web/scio%20certifik%C3%A1ty/Verunka6.jpg
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Akce, které probíhaly na naší škole a my jsme se podíleli na
organizování či účasti

Příklady:
Ekoden – na naší škole byla uspořádána akce
na Den Země „Ekoden“. Akce byla určená pro
2. stupeň. Začátek a konec akce byl
v tělocvičně. Soutěžily třídy mezi s sebou
(dbalo se na ctění třídního kolektivu).
Pracovníci klubu pomáhali s organizací – jedno
stanoviště bylo přímo v klubu.

Soutěž jako Brno – zapojili jsme se do
akce „Soutěž jako Brno“, kterou
organizoval Odbor školství, sportu,
kultury a mládeže MČ Brno-střed ve
spolupráci s RC auta pro děti – soutěžním
úkolem byla stavba pěti budov. Vyhráli
jsme v modelu moderní budovy města
Brna a v modelu budovy určené k
drobnému podnikání. Výsledky soutěže
byly vyhlašovány v Lužánkách, kde si žáci
mohli sestavit z kartonů modely autíček
(podvozek elektronický). Formou soutěže si potom vyzkoušeli, pomocí dálkového ovládání,
ovládat jízdu svého modelu.

Soutěž v běhu do schodů - pro žáky naší školy jsme s pedagogickými pracovníky
zorganizovali „Soutěž v běhu do schodů“ – akce probíhala v budově naší školy. Žáci vybíhali
z přízemí do 3. patra. Měřil se čas. Byla zdůrazněna bezpečnost.
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Den Romů – Sportovní den
„Trojboják - zúčastnili jsme se
sportovního dne ke Dni Romů. Žáci si
vyzkoušeli různé sportovní disciplíny,
zahráli pohybové hry.

Výtvarné čarování – zúčastnili jsme se školní
akce, která probíhala na venkovním školním
hřišti. Pracovníci klubu se podíleli na organizaci.
Žáci si mohli vyrobit z papírových tácků
čarodějnice, zasportovat v různých sportovních
disciplínách. Zpestřením bylo na konci akce
opékání špekáčků.
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Jarní dílny – pedagogičtí pracovníci
uspořádali na naší škole „Jarní dílny“.
Vyráběli jsme si různé výrobky s jarní a
velikonoční tematikou.
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Amari Kereka – zúčastnili jsme se akce „AmariKereka“, která byla ve spolupráci
s partnerskou školou ZŠ 28. října.

Vánoční dílny – na naší škole probíhaly „Vánoční dílny“, kde jsme si vyrobily různé
výrobky s vánoční tematikou, které jsme si mohli odnést domů. Podíleli jsme se i na
fotodokumentaci.

Mikulášská besídka – v tělocvičně jsme se zapojili do „Mikulášské besídky“. Shlédli jsme
různá vystoupení tříd, zazpívali jsme si, zatancovali.

Hallowenský bál – v klubu jsme si připravili různé masky na obličej, převlíkli se do
různých maškarních oblečení, malovali si na obličej. Takto připravení jsme šli do tělocvičny,
kde se konal „Hallowenský bál“. Mohli jsme si zde zatančit, zasoutěžit. Nakonec byla vybrána
nejlepší maska. Vedoucí klubu se podílel na fotodokumentaci akce.
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Školní ples – v tělocvičně naší školy jsme se zapojili do akce „Školní ples“. Podmínkou bylo
vhodné oblečení, což bylo zároveň i motivací. Snažili jsme se obléci co nejlépe, aby nám to
slušelo. Na plese jsme si mohli zatančit, zasoutěžit.
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Provozní podmínky
Proč je naše zařízení nízkoprahové?
•

všechny služby jsou poskytovány zdarma

•

máš možnost přicházet s vlastními nápady a ovlivňovat tak program klubu

•

respektujeme tvoje přání, názory, postoje a rozhodnutí

•

pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby

•

můžeš k nám přijít a odejít kdykoliv budeš chtít

•

můžeš navštěvovat zařízení dobrovolně, nemusíš se registrovat

Komu služby klubu nejsou určené
•

žákům, kterým jejich momentální či dlouhodobý stav zabraňuje pobývat v zařízení
(např. z důvodu přenosných a nakažlivých nemocí)

•

žákům vyžadujícím specifickou asistenci, kterou nemůžeme zajistit (např. ze
zdravotních důvodů)

•

osobám nepatřícím do vymezeného okruhu osob (např. věkem)

Co můžeš dělat v klubu Křenka
•

trávit v klubu zajímavými aktivitami volný čas

•

hrát si v bezpečném prostředí

•

uskutečňovat své nápady, např. organizovat, vymýšlet různé soutěže nebo jiné aktivity
(vaření, besedy,..)

•

setkávat se s novými lidmi, spolužáky

•

zúčastňovat se zajímavých aktivit (výtvarných dílen, výletů) a získávat nové zážitky –
naučit se něco nového, zažít nové věci

•

získat informace o nebezpečí drog, bezpečném sexu, škole a o všem, co tě zajímá

•

využívat počítače s připojením na internet

•

vyzkoušet si hru na hudební nástroje (bicí, kytaru)
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•

možnost si v klubu zazpívat i zatancovat

•

vyzkoušet si různé stolní hry

•

vyzkoušet si různé techniky malování

•

vyzkoušet si práci s hlínou, plastelínou

•

doučovat se nebo napsat úkoly, referát

•

hrát různé míčové hry na venkovním školním hřišti, školní zahradě nebo v tělocvičně

•

využívat posilovnu a relaxační místnost k různým aktivitám

•

v rámci klubu využívat zařízení a činnost zájmových kroužků

•

účastnit se akcí mimo klub (výlety, besedy, návštěvy kina, hvězdárny,…)

Na co máš v klubu právo
•

využívat prostory, vybavení klubu, pokud dodržuješ řád školy a pravidla klubu

•

zapojit se do volnočasových aktivit nebo realizovat vlastní

•

máš právo bezplatně využívat služby klubu

•

máš právo na slušné zacházení

•

můžeš být v klubu bez ohledu na to, jaké jsi národnosti

•

vyjádřit svůj názor na fungování klubu a na kvalitu poskytovaných služeb

•

máš právo přicházet s vlastními nápady a ovlivňovat tak program klubu

•

máš právo na vlastní názor a respekt

•

máš právo požádat pracovníky klubu a pomoc při řešení osobních problémů a krizových
situací

•

mluvit s pracovníky o tom, co bys chtěl před ostatními utajit

•

to, co nám řekneš, zůstane jen mezi námi

•

máš právo si vybrat pracovníka, se kterým se budeš radit

•

hrát si s věcmi v klubu, jít na počítač, používat CD přehrávač

•

můžeš nám říct, co by jsi chtěl(a) v klubu změnit

•

máš právo kdykoliv přijít a odejít
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Pravidla klubu
1. Žáci školy, pracovníci školy, klubu a jiné osoby, které se budou účastnit na akcích
pořádaných klubem nebo školou, musí dodržovat Řád školy.
2. Jsi povinen poslouchat pokyny pracovníků klubu.
3. Nesmíš ničit nebo odnášet vybavení klubu.
4. Musíš dodržovat pravidla a bezpečnost na venkovním hřišti, na zahradě školy,
v tělocvičně, v posilovně, v relaxační místnosti.
5. Nesmíš pít alkohol nebo jej přinášet do klubu.
6. Nesmíš používat násilí (včetně slovního) vůči ostatním ani vůči sobě, nesmíš používat
agresivního chování nebo šikanu (nadávat ostatním, urážet je, bít je, vyvolávat
konflikty).
7. Nesmíš nosit do klubu zbraně.
8. Nesmíš užívat žádné drogy ani jiné návykové látky nebo je nosit do klubu.
9. Nesmíš kouřit v prostorách klubu (školy) ani přinášet do klubu (školy) cigarety.
10. Neužívej v klubu sprostá ani vulgární slova.
11. Nesmíš dělat v klubu nadměrný hluk, který může obtěžovat ostatní.
12. Nerozvíjej žádné sexuální aktivity a hry v klubu.
13. Pokud si cokoliv půjčíš, osobně za to zodpovídáš a zpět vrátíš na místo. Pokud něco
úmyslně rozbiješ, bude po tobě vymáhána finanční náhrada.
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Závěr
Činnosti v klubu byly určitě dobrou průpravou ke vhodné náplni využívání volného času. Žáci
si postupně upevnili pravidla slušného chování a jednání, které byly stanoveny v pravidlech
klubu. Naučili se uplatňovat nové poznatky v praxi. Rozvíjeli své vědomosti a dovednosti
v aktivitách klubu.
Naučili se spolupracovat ve skupině, navazovat přátelství, brát odpovědnost za kvalitu společné
práce, respektovat názory druhých. Snaží se přemýšlet, vést jednoduché úvahy, a to, o čem
přemýšlí a uvažují, umí také vyjádřit.
Žáci si mohli vyzkoušet různé realizace činností a role s nimi spojené.
Ve sportovních činnostech znají pravidla her a umí je dodržovat.
Spolupráce se Školským poradenským pracovištěm, psychology školy, pedagogy hodně
přispěla ke zlepšování výchovné a vzdělávací práce se žáky. Spolupracovali jsme s rodiči žáků,
kteří měli možnost se zapojit do činností klubu. Úzce jsme spolupracovali i se školní družinou,
s kterou jsme uspořádali i některé soutěže.
Realizace projektu se ukázala jako fungující a potřebná, a proto by bylo dobré v činnosti klubu
pokračovat.
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