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Zpráva	  o	  činnosti	  
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Školní rok 2013/14 

Náš klub funguje již druhým rokem a počet členů se ustálil na 23 dětech ve věku od 9 do 15 let. Ne všechny 
děti se účastní pravidelně, což je dáno kromě nemocnosti i jejich zájmy.  

Vedoucí se snaží připravit co nejzajímavější program na každou schůzku. Stále dodržujeme již v loňském 
roce nastavená pravidla, tj. schůzky pravidelně co 14 dní (pouze s nezbytnými výjimkami), každé druhé 
setkání mimo budovu školy v nějakém podnětném prostředí.  

V nynějším školním roce jsme zahájili 2. 10. 2013 setkáním a hrami ve školním klubu podle zájmu dětí 
(společenské hry, rébusy, hlavolamy atd.). Příští schůzka 16. 10. 2013 zavedla děti do výtvarné dílny, kde 
pod odborným vedením zkoumali surrealismus.  

6. 11. 2013 řešily děti různé matematické rébusy a kvízy, 20. 11. 2013 se bavily při AZ kvízu různými 
přírodovědnými úlohami. V rámci vánočního setkání 11. 12. 2013 jsme společně navštívili komentovanou 
výstavu betlémů na Slezskoostravském hradě.  

První schůzka v novém kalendářním roce byla 8. 1. 2014 opět ve školním klubu, kde byly dětem 
představeny nové hry. 22. 1. 2014 jsme společně již podruhé zavítali na katedru chemie PřF OU, kde si 
mohly děti vyzkoušet pod odborným dohledem vědeckou práci v laboratoři. Nelze určit, zda měly větší 
radost z plášťů, které pro práci nafasovaly, nebo z vlastní činnosti.  

Ve středu 19. 2. 2014 jsme společně prošli velmi zajímavou expozici oblasti Dolní Vítkovice, úspěch slavila 
především ponorka.  

5. 3. 2014 jsme v klubu školy prováděli fyzikální pokusy se stavebnicemi a 19. 3. 2014 jsme si prohlédli 
HZS Michálkovice a expozice Dolu Michal.  

Milé knihovnice Knihovny Hladnov seznámily 9. 4. 2014 děti se svou knihovnou, způsobem registrace knih 
i čtenářů a některými zajímavými tituly pro děti. Byly mile překvapeny tím, jak naše děti hodně čtou.  

23. 4. 2014 jsme měli možnost být přítomni zkoušce Janáčkovy filharmonie s Ivou Bittovou, 7. 5. 2014 jsme 
navštívili moderně vybavenou laboratoř biologie a zkoumali mikroskopem mimo jiné i to, proč kopřiva 
„pálí“.  
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