Zpráva ŠD – únor 2016
V tomto měsíci byly na pracovišti Mařádkova v době jarních prázdnin dokončeny poslední
úpravy – natřeno zábradlí a boční stěny na chodbách ochranným nátěrem.
K činnosti: všichni jsme se těšili, že si konečně užijeme zimních radovánek, ale opět jsme se
sněhu nedočkali. Pokud počasí dovolilo, vycházeli jsme na procházky do okolí družin, ale
také do parku v Městských sadech, kde jsme k různým soutěžím využívali překážky ve
skateparku, případně jsme pobývali na družinových zahradách, hráli vybíjenou a jiné míčové
hry. Při nepříznivém počasí jsme s dětmi v rámci komunikačních kroužků debatovali na téma
péče o zdraví, otužování a jeho významu. V oddělení Soviček příhodně využili
k tématu dětský časopis Dráček a přečetli si příběh „Padouši nebo hrdinové“ o virech a
bakteriích. V některých odděleních bylo potřeba připomenout a zopakovat pravidla chování
v šatně, v jídelně a nepřijatelnost lhaní a odcizování věcí. Probíhaly také debaty ke zdravému
životnímu stylu, škodlivosti přemíry mlsání a o zdravém jídelníčku všeobecně.
V projektu Celé Česko čte dětem jsme četli knihu: S blbounem do říše pohádek a děti
z oddělení Lvíčat a Soviček odeslaly odpovědi na soutěžní otázky do Kniho-Reje. Dále se
v tomto měsíci četly publikace: S blbounem za velkým dobrodružstvím, Pošta v Zoo,
Rumcajsova loupežnická knížka O letadélku Káněti (motivace k vv činnosti), Pohádky bratří
Grimmů, Pohádky a pověsti B. Němcové, Druhý strom pohádek z celého světa, Máša a
medvěd, Zlatá sbírka pohádek, Honzíkova cesta, Emil a Ida a Lišáci dočetli dobrodružnou
knížku Proklaté hory. Některé publikace sloužily jako motivace k výtvarné činnosti, některé
podpořily povídání k tématům v komunikačních kroužcích, jiné pomohly dětem odreagovat se
od školních povinností a navodily v odděleních klidnou relaxační atmosféru.

Pracoviště Mařádkova
V pracovních a výtvarných činnostech se ještě objevovaly různorodě zpracované známky
zimy – sněhuláci, zimní veselé ponožky, čepice, rukavice, brusle, zimní sněhové obláčky.
Dalším námětem byla příprava na dětský karneval. Děti tvořily škrabošky – především
zvířátek, malovaly a vyráběly různé klauny a šašky. K únoru také neodmyslitelně patří
valentýnský svátek. Děti se seznámily nejen jak oslava „Valentýna“ vznikla, ale také měly
možnost vyrábět pro své nejmilejší srdíčka různých tvarů a velikostí, srdíčka malovaná,
vystřihávaná, lepená, srdíčka z látky, krepového papíru. Děti vyráběly Valentýnská přáníčka,
vymýšlely krásné básničky a texty, které do přáníček vepisovaly. V průběhu měsíce pak
tvořily další výrobky – natahovací obrázky, tvořily stojící figurky ze samoschnoucí hmoty a
z Wikki stix tyčinek, tvořily stromečky z alobalu, skládaly zvířátka formou origami a barevné
papírové kytičky, vyráběly si písmenkové kartičky – pomůcka pro DH - Lovci perel.
Při malování děti velmi rády vybarvují tematické omalovánky, které různě dolepují a jinak
upravují, ale také je u dětí velice oblíbené vybarvování mandal. V posledních únorových
dnech jsme se již pomalu začali zaměřovat na přivítání jara. Děti kreslily první kytičky –
tulipánky, sněženky, skládaly kačenky, barevné ptáčky, kočičky, které různě dokreslovaly a
dolepovaly. Děti zaujala také kresba - tvorba vatovými tyčinkami.

V rámci vv a prac. činností jsme průběžně pokračovali ve tvorbě do výtvarné soutěže ŠD
okresu Opava na téma „Technika očima dětí“, kde bychom rádi zopakovali loňský úspěch.
Téma je však těžké.
Zájmové útvary:
Keramika – rovněž v keramickém kroužku jsme se zaměřili na obhajobu vítězství v loňské vv
soutěži ŠD a tvořili na téma „Technika očima dětí“. Další velkou tematickou pracovní náplní
byla výroba keramiky k prezentaci školy ve firmě Optys v Dolních Životicích. Děti tvořily
motýly, kytky a 3D stromy. Ve velké míře již děti umí k činnosti využívat plastových forem.
Byl to náročný měsíc, ale děti zvládly i tvorbu na vlastní téma.
Výtvarné čarování – děti si vytvořily „Veselé klauny“ – stříhaly, lepily, vybarvovaly a
skládaly papírové ručičky a nožky z barevných proužků. Ze vzorovaného barevného papíru
vyrobily stojící dekorace – „Ptáčky“. Hrátky s barvami – pomocí lžíce tiskly a vyráběly
odrazy motivů
Příprava na vyučování:
Starší děti hrají v odděleních oblíbenou soutěžní hru „Město, jméno, zvíře, věc“ a další
edukační hry k rozvoji pohotovosti, soustředění a rozvoji fantazie: Ligreto, Doubble,
Obchod – tu rády hrají i mladší děti, dále pak DH Formulky, DH – Numerix, a Supermatik,
pexeso „Hrátky s písmenky“. Děti se seznámily s novou DH „Lovci perel“. Ke školní
přípravě neodmyslitelně patří hlasitá četba, předčítání starších žáků mladším, vyprávění
k četbě. Děti si velmi rády samostatně čtou v dětském časopise „Méďa Pusík“ a ve všech
odděleních mají děti k dispozici vzdělávací časopisy „21. století – Junior“.
Akce:
2., 4., 24. a 28. 2.
Tematické vycházky nejmladších dětí v odd. Soviček – děti si
připomínaly pravidla BESIP a pozorovaly změny v přírodě
5. 2.

Společná pracovní dílnička odd. Veverek a Lišáků – jehelníček

12. 2.

Dětský karneval

24. 2.

Návštěva knihovny – Ježci

Pracoviště Krnovská
V pracovních a vv činnostech se i tady děti zaměřily na karnevalovou tvorbu a výzdobu celé
družiny a přilehlých chodeb. Tvořily a malovaly různé tvary a velikosti klaunů. Stříhaly,
lepily, malovaly, dokreslovaly a různě je dozdobovaly. Děti si připravovaly také škrabošky
na karneval, který se sice v tomto měsíci neuskutečnil, ale již teď můžeme napsat, že hned
na začátku příštího měsíce děti škrabošky použijí. V rámci besedy se seznámily s tradicí
„masopustu a pochovávání basy“ a tu výtvarně zpracovaly – kreslily, malovaly, dolepovaly.

Jemnou motoriku si děti procvičily při kombinované technice při námětu „brusle“, kterou si
namalovaly a poté do vyražených dírek vázaly mašle. Svátek sv. Valentýna si připomněly
výrobou přáníček.
I tady děti zahájily přípravu na jaro. Vyráběly krásné koláže s čapím hnízdem, kterými si
vyzdobily družinovou chodbu.
Příprava na vyučování:
Oblíbená je mezi dětmi je paměťová hra „Co se změnilo?“ a hra „Obchod“, v rámci přípravy
je u žáků procvičována hlasitá četba s následnými otázkami sledujícími pozornost a
porozumění textu. Probíhají různé soutěživé hry, např. Abeceda, Městečko Palermo, Zmrzlík.
Akce:
8. 2.

Turnaj v basketbalu ŠD okresu Opava

25. 2. Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava
29. 2. Družinový turnaj ve hře Doubble

Drahoslava Hobžová
ved. vychovatelka

