SOUTĚŽNÍ VLAK
•

Jedná se o operativní psychosociální projekt zaměřený na prevenci zneužívání
návykových látek a dalších patologických jevů s aktivním využitím volného času dětí
na Masarykově ZŠ Návsí.

Cíl: 1) V rámci protidrogové prevence na Masarykově ZŠ Návsí poskytnout plnohodnotné
využití volného času dětí za spoluúčasti samotných žáků, učitelů a rodičovské
veřejnosti
2) Uvědomit si hodnoty opravdového přátelství a kamarádství, zabránit projevům
vandalismu a šikany
3) Snaha předcházet nástrahám návykových látek a dalších patologických jevů
4) Navázat užší kontakt mezi dětmi, rodinou a školou v rámci využití volného času dětí
5) Potírat šikanu v jakékoliv formě
Stručný popis činnosti
Využití volného času dětí v rámci celoročního projektu „Soutěžní vlak“spočívá
především v organizování co největšího množství soutěží a aktivit. Na jejich realizaci se
podílí:
1) Školní metodik prevence Masarykovy ZŠ Návsí
2) Žáci Masarykovy ZŠ Návsí vedení tzv. Školní radou ( dva zástupci z každé třídy
druhého stupně, jež se v rámci svých možností podílí na samotné realizaci akcí a
zprostředkování informací)
3) Učitelé a ředitelství Masarykovy ZŠ Návsí ( pedagogický dozor, pomoc při realizaci
volnočasových aktivit, vedení kroužků)
4) SRPŠ, OÚ Návsí
Plánované jednotlivé akce Soutěžního vlaku ve školním roce 2007/2008 ve spojení
s prevencí zneužívání návykových látek a dalších patologických jevů a s aktivním vyplněním
volného času dětí lze rozdělit do následujících oblastí:
1) Kulturní:
Pexeso, Člověče nezlob se, Jazykové odpoledne, Divadelní představení, Kamenomalířství,

Chemické kouzlení, První pomoc, Výtvarná soutěž na PC, Papírové zázraky, Keramické
čarování, Piškvorkový turnaj, Anglické soutěžení, Vánoční šachový turnaj, Vánoční
koncert, Vánoční jarmark, Velikonoční kraslice
2) Sportovní:
Olympiáda stolního tenisu (podzim, jaro), Kolotoč dvojic stolního tenisu, Foukaná
družstev, Malá kopaná – podzimní a jarní školní liga, Přespolní běh jednotlivců, Vybíjená
družstev, Sedací kopaná, Vánoční sportovní dopoledne – štafetové dovednostní disciplíny,
Lyžařské závody – Beskydská lyže, Šplh družstev, Přetahovaná jednotlivců a družstev,
Hokejové tipování – MS, Fotbalové tipování – ME, Turnaj v nohejbalu, Kopaná
(Cocacola cup), Kondiční soutěž dívek, Turnaj ve volejbale a basketbale, Atletický
čtyřboj, Cesta vzhůru – rychlostní trojboj, Sportování žáků a učitelů ( utkání v kopané a
volejbale, vyhlášení žákovské ankety o „Nej učitele“)
Jednotlivé soutěže jsou následně vyhodnocovány a bodovány ( body za účast a umístění –
J. Cwik) a evidovány na nástěnce Soutěžního vlaku. Nástěnka je vystavena na chodbě
v mezipatře školy a je tak k dispozici žákům, pedagogům i rodičovské veřejnosti. Průběžné
výsledky soutěžního vlaku jsou aktualizovány na webových stránkách školy. Nejúspěšnější
žáci jednotlivých soutěží a aktivit jsou odměňováni. Na závěr školního roku jsou
vyhodnocovány nejlepší třídní kolektivy prvního a druhého stupně. Ty se na počátku
následujícího školního roku za odměnu zúčastní adaptačního pobytu s přespáním v Jasení na
turistické základně DDM Jablunkov.
Poznámka: Výše plánované soutěže a aktivity nejsou zpravidla konečné. Ve skutečnosti se
obvykle podaří zrealizovat více akcí .

