Zpráva ŠD – únor 2015
Do ŠD Mařádkova nastoupil nový žák Dominik Schindler 3. tř.

K činnostem ve ŠD:
Měsíc únor byl zaměřen na práci a aktivity týkající se odchodu zimy, otužování, zdraví,
zdravého životního stylu a dokončení projektu Sněhuláci pro Afriku.
Vychovatelky s dětmi hovořily o významu otužování pro jejich zdraví, o důležitosti pobytu a
pohybu na čerstvém vzduchu, o předcházení úrazům a nemocem.

Výtvarná soutěž - Cesta do říše fantazie:
Na konci února jsme odeslali obrázky do výtv. soutěže Cesta do říše fantazie. Kreslilo 13 dětí
ŠD Krnovská: M. Plachká, M. Šípková, T. Šípková
ŠD Mařádkova: A. Latková, Z. Mikolášová, L. Vránová, V. Bahenská, A. Teplíková,
M.Vańková, V. Klementová, N. Hermsen, M. Rýpar, a N. Markerová

Celé Česko čte dětem:
V tomto měsíci byly v odděleních čteny tyto knižní tituly: soutěžní kniha v rámci Kniho – reje
Kuba nechce spát – 27. 2. 2015 byly odeslány odpovědi na soutěžní otázky. Dále byly čteny:
Heidi, děvčátko z hor, Školní detektiv, Devatero pohádek, Pohádky o princeznách,
nejkrásnější pohádky bratří Grimmů.
V rámci poslechu a četby si vychovatelka vhodnými otázkami ověřuje, zda děti přečtenému
textu porozuměly a kolik pozornosti poslechu věnovaly.

Výtvarné a pracovní činnosti:
Ve všech odděleních na obou pracovištích ŠD děti vyráběly a dokončovaly:
- Vv práce na téma Cesta do říše fantazie (projekt Celé Česko čte dětem)
- vyráběly a malovaly sněhuláky (projekt Sněhuláci pro Afriku)
- vyráběly masky a škrabošky na karneval
- individuálně malovaly ptáčky do soutěže opavských družin Všechno lítá, co má peří
Ve ŠD Mařádkova si děti vyráběly soutěžní Kloboučky paní Zimy.
Bohatou výtvarnou činnost mají za sebou děti z oddělení Soviček.
Kreslily wax pastely Zvířátka v zimě, z plsti a textilu vyráběly barevné ptáčky, z Wikki
tyčinek modelovaly kytičky, které poté dokreslovaly fixy a pastelkami. Tvořily formou
koláží, tisku, využívaly různých druhů barev, pastelek, různé typy papíru, kreslily svíčkou,
ke své tvorbě využily zrníčka, textil, plsť, knoflíčky.
U Ježků se čtyři chlapci pustili do výroby velkého sněhuláka technikou, která vyžadovala
notnou dávku trpělivosti. Vše se podařilo a jejich výtvor se také dostal na soutěžní fotografii.
Na konci měsíce si děti roztřídily hračky a opravily krabice.
V oddělení Lišáků se také zapojili do výroby sněhuláka. Protože se chtělo zúčastnit více dětí,
utvořili hned dva. Jednoho v nadživotní velikosti ve formě 3D a druhého vytvořili
kombinovanou technikou – částečně koláž, malba, kresba, textil.

Ve výtv. činnostech se věnovali hlavně práci s barvami, tušemi, fixy, aqua pastelkami, aqua
pastely. Malovali na kuchyňská dřevěná prkýnka, paspartové desky, ale to již v předjarním
duchu – květiny, hlavně tulipány a narcisy.
Děti se učily kombinaci a míchání barev.
Nejstarší děvčata v oddělení Veverek si opět připravovala kulisy do kroužku angličtiny, ale
zapojila se i do výroby krásných květin z papírové stuhy pro jarní výzdobu družinové jídelny.
Do své herny si Veverky namalovaly velkoplošnou práci „Tučňáci na ledu“.
V oddělení Lvíčat vyráběli pro maminku valentýnské přání, z vatových koleček a barevného
papíru koláž Zasněžené město a namalovali si svého domácího mazlíčka – kočku.
I Medvídci připravovali valentýnská přání. Na karneval si vyráběli roztodivné brýle, pak
pokračovali ve tvorbě sněhuláků, ale vyráběním sněženek se již začali připravovat na jaro.
Dráčci se zapojili do společných výtvarných soutěží. V tématickém odpoledni Máme rádi
zvířata si nejen povídali o domácích mazlíčcích, ale také je výtv. zpracovali formou malby a
kresby.
Ve všech odděleních jsou u dětí oblíbené omalovánky, ale i tady jsou děti vedeny a to
především k pečlivosti.
Ve výtvarném kroužku Výtvarné čarování děti tvořily kombinovanou textilní koláž, vyráběly
sýkorky v krmítku, tvořily do projektu Sněhuláci…. a malovaly do projektu CČČD.
Hlavní náplní činnosti v keramickém kroužku byla výroba „Ptačího sboru“ do soutěže
Všechno lítá, co má peří.
V kroužku flétny děti hrály písničky s klavírním doprovodem.
Mezi nejoblíbenější pracovní činnosti u dětí patří stavění ze stavebnic Geomag, Merkur,
Cheva, Seva, Blok Vista a konstruktivní hry ze všech možných druhů kostek, tvoření
z plastových céček, stále pletení z gumiček, navlékání korálků a skládání obrázků ze
zažehlovacích korálků Hama.
Ve ŠD Krnovská pak mezi oblíbené dětské stavebnice patří Lego, Seva, Cheva a Seko.
Děti se při činnostech zdokonalují ve stříhání na přesnost, čistotě při lepení, obratnosti
s nůžkami.

Příprava na vyučování:
-

hlasitá četba, převypravování textu, kontrola porozumění
individuální vypracování dom. úkolů
rychlostní sčítání a odčítání
využití DH Supermatematik (vytváření matem. příkladů)
opakování abecedy

Rekreační činnosti:
Hlavní náplň tvořily vycházky v okolí družiny a školy, vycházky do městských sadů
zaměřené na pozorování přírody, pozorování a krmení ptactva, pobyt na zahradách
s pohybovými aktivitami (hry s míči, skákání přes lano a švihadla, závodivé hry a honičky).
Při klidových činnostech v herně pak stolní, společenské a edukační hry, hry na koberci
s autíčky a autodráhou.

Akce ŠD:
Dětský karneval
Dne 6. 2. 2015 proběhl ve ŠD Krnovská tradiční dětský karneval. Děti se velmi těšily,
připravily si krásné masky. Během karnevalu si také společně zasoutěžily, zatancovaly a
zaskotačily. Hudba byla úžasná díky panu Pospíšilovi, který nám na karnevalu pouštěl
výborné písničky. Děti si akci moc užily a vůbec se jim nechtělo domů.
Dětský karneval se téhož dne uskutečnil také ve ŠD Mařádkova. Hned po obědě se děti
převlékly do svých maškarních kostýmů a v rámci každého oddělení si vybraly nejlepší
vlastnoručně vyrobenou škrabošku a Klobouček paní Zimy.
Poté jsme se všichni přesunuli do tělocvičny na Mařádkové 7 a za tónů dětských písniček
Pavla Nováka korzovali po celé tělocvičně a vzájemně si prohlíželi své kostýmy. V průběhu
karnevalu si děti zasoutěžily, ale hlavně vydatně zatancovaly.
V závěru celé akce bylo vybráno sedm nejlepších maškarních kostýmů a tři nejatraktivnější
Klobouky paní Zimy z celé družiny.
Protože klobouky byly tak nádherné a nápadité, že bychom je nejraději odměnily absolutně
všechny, nechaly jsme vítěze vybírat samotnými dětmi.
Všechny děti, které si daly tu práci a masku si vyrobily byly odměněny sladkostí. Vítězové
jednotlivých soutěží pak také.
Do soutěže Klobouček paní Zimy se společně s oddělením Lišáků zapojila také třída 3.A.

Turnaj ve stolním fotbale
V sychravém zimním období se na pracovišti Krnovská rozhodli uspořádat turnaj ve stolním
fotbale V týdnu od 16. 2 probíhaly základní boje v jednotlivých odděleních. Do závěrečného
pátečního finále se kvalifikovalo 8 dětí. Finále se hrálo do pěti gólů, nebylo časově omezeno.
Děti bojovaly s obrovským nasazením a zápalem.
Celkovým vítězem se stal Richard Kovárník
2. Filip Šindler
3. Matěj Zygula
4. Tobiáš Kocián

Zimní olympijské hry
Přestože počasí nepřálo zimním olympijským hrám, i tak se dne 24. 2. 2015 konaly, ale ne
venku, nýbrž v tělocvičně školy. Akce se účastnilo osmnáct dětí napříč ročníky. Her se
účastnili žáci od první do čtvrté třídy. Zimní olympijské hry byly tvořeny čtyřmi disciplínami
a děti byly rozděleny do tří smíšených družstev. Kapitáni družstev byli žáci čtvrté třídy.
Prvním úkolem byl slalom mezi kužely a následné postupné vhození kroužků do velkého
kruhu. Druhou disciplínou byl rovněž slalom, tentokrát však s florbalovou hokejkou a
míčkem. Třetím úkolem byla chůze po dvou papírech a poslední bylo „válení koule“, což bylo
kutálení míče kolem kužele a zpátky. Během každé disciplíny se muselo celé družstvo
prostřídat. Po ukončení každé disciplíny dostalo vítězné družstvo sladkou odměnu formou
bonbónů. Všechny zúčastněné děti také dostaly diplom ze zimních olympijských her.

Soutěž ve hře Pexeso
V posledním únorovém týdnu 23. – 27. 2. 2015 si děti ve školní družině Mařádkova
zasoutěžily ve hře Pexeso.
V odděleních hrály libovolně složené dvojice dětí, ze kterých vzešel jeden vítěz v každém
oddělení. Finále si zahráli Martin Ťapťuch, Adam Kreisel, Martin Zvarka a Veronika
Doležalová. Ta se nakonec stala absolutní vítězkou.
1. Veronika Doležalová – Veverky
2. Martin Zvarka – Lišáci
3. Adam Kreisel – Ježci
4. Martin Ťapťuch – Sovičky
Pěvecká soutěž školních družin okresu Opava
Pěvecké soutěže školních družin se zúčastnila dvě družstva ze ŠD Krnovská. Tématem byly
písničky o lásce. Mladší dívky si vybraly píseň Voda, voděnka a starší děvčata se předvedla
s písní Když se zamiluje kůň, ke které přidaly rytmický doprovod. Obě soutěžící družstva
předvedla velmi dobrý výkon a pak jen netrpělivě čekala na výrok poroty. A radost byla
veliká - mladší děvčata ve složení:
Michalka Klapetková, Valentinka Kovalčíková, Amálka Freyová a Verunka Mičkerová
skončila ve stříbrném pásmu,
starší děvčata ve složení Tereza Knorová, Tereza Muzikářová, Kateřina Šilhánková a
Michaela Plachká získala dokonce pásmo zlaté.
Sněhuláci pro Afriku
Tvůrčí fáze celorepublikové akce Sněhuláci pro Afriku skončila. Z fotodokumentace byla
utvořena soutěžní školní fotografie (viz web školy) a v březnu pak započne hlasování na fb:
snehulaciproafriku.com, kde bude zveřejněno celé soutěžní album.
V naší škole se zapojilo:
81 žáků s rodiči, 21 pedagogů, 6 správních zaměstnanců.
Připojili se k nám a finančními prostředky také přispěli: Středisko školního stravování
Mařádkova 15, trenéři basketbalu, 4 přátelé školy a 2 soukromé firmy.
Na konto organizace Kola pro Afriku bude odeslána úžasná částka 5 204 Kč.
Zároveň jsme vyrobili, nakreslili a postavili ze sněhu celkem 96 sněhuláků.

Drahoslava Hobžová
Vedoucí vychovatelka ŠD

