Zpráva ŠD – únor 2017
V měsíci únoru jsme si hned v úvodu užili pololetní prázdniny 3. 2. 2017 a poté jarní prázdniny od
27. 2. - 3. 3. 2017. Tím však nikterak neutrpěla bohatá nabídka činností pro děti.
V únoru se uskutečnily také dvě soutěže ŠD okresu Opava – pěvecká a v basketbale. V obou
soutěžích naši družinu reprezentovaly děti z pracoviště Krnovská.
V pěvecké soutěži se dětem opět velice dařilo – ve svých kategoriích získaly zlaté a stříbrné pásmo.
V basketbale se sice dařilo méně, ale děti si zahrály a seznámily se s novými kamarády.

Celodružinové akce:
Pohádkový týden

13. - 17. 2. 2017

Výtvarné soutěže
Vv soutěž ŠD okresu Opava na téma: „Energie mládí, krása stáří“
Obě pracoviště se zapojila do zpracovávání tohoto nelehkého tématu. Termín odevzdání prací je
k 31. 3. 2017, takže máme dostatek času k jeho promyšlení i zpracování. Zatím jsme vždy byli v této
okresní soutěži velmi úspěšní, proto doufáme, že i v letošním ročníku se nám podaří úspěch
zopakovat.
Mezinárodní výtvarná a keramická soutěž v rámci celosvětové ekologické akce Den Země 2017 na
téma „Kořeny“ vyhlášená Střediskem volného času Ostrava
Do této soutěže se zapojily keramické kroužky z obou pracovišť.

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Do umýváren v obou poschodích byly pořízeny dávkovače mýdla a zásobníky papírových ručníků a
děti byly seznámeny s jejich používáním.

Zájmové kroužky:
Výtvarné čarování – z důvodu nemoci p. vychovatelky se kroužek uskutečnil jen jednou.
Pohádková postava – malba temperovými barvami na barevný papír A3, dokreslování detailů
pastelkami (progressa).
Keramický kroužek
Srdce – vytlačování ze šamotové hlíny, závěrečné zdobení taveným sklem
Miska ve tvaru srdce – vtlačování hlíny do formy tvaru srdce, zdobení taveným sklem
Sovička – vykrajování dle formy – závěs
Ovečka – modelování ze šamotové hlíny
V rámci činnosti děti dostávají více prostoru k projevení své fantazie a k samostatné tvořivosti.
Vaření – z organizačních důvodů a z důvodu družinových akcí se uskutečnila pouze jedna hodina.
Mramorová bábovka s jablky – 3.B.
Pohybové hry – aktivity byly zaměřeny na rozvoj motoriky a pohybové zdatnosti. Děti se učí fair –
play hře a zdravé soutěživosti. Míčové hry střídají hry na obratnost, postřeh, spolupráci mezi dětmi
a ohleduplnost.

Akce a soutěže:
Maškarní karneval
Dne 20. 2. se uskutečnil v malé tělocvičně družinový karneval.
Sběr papíru.
V měsíci únoru jsme vyhodnotili nejpilnější sběrače papíru za 1. pololetí 2016/2017.
Soutěže se zúčastnilo pouze 39 dětí, avšak i tak nasbíraly úctyhodných 5 117,8 kg.
Ze všech oddělení byli odměněni věcnými odměnami a sladkostmi vždy 3 nejpilnější sběrači.
Sladkostmi byly odměněny také všechny děti zapojené do soutěže.
Výsledky:
odd. Sovičky:
E. Konečná, M. Vehovský a P. Kivorchian
odd. Ježci:
M. Kopřiva, M. Ťapťuch, R. Hnilicová
odd. Lišáci:
A. Jančová, M. Špaček, P. Konečná
odd. Veverky:
K. Moserová, A. Vanková, N. Hermsen
odd. Myšáci:
O. Špaček, A. Wenzelová, N. Míčová
Pohádkový týden ve ŠD – viz jednotlivá oddělení

1. oddělení Sovičky
V komunikačním kroužku si děti povídaly o pěkném chování a vztazích v kolektivu, o zdravé
životosprávě, o významu pohybu a otužování. V oddělení mezi sebou přivítali novou kamarádku
Elišku Konečnou z 5. tř., čímž vznikla v oddělení milá zápletka, jelikož děvčátko stejného jména již
v oddělení mají.
Projekt CČČD – v rámci pohádkového týdne četli v oddělení Hrůzostrašné pohádky.
V zájmových činnostech (vv a prč) – Hrdina z pohádky – kresba pohádkové postavy (pastelky, fixy,
temperové barvy, progressa), valentýnská přáníčka – vyřezávání a embosování srdíček pomocí Big
Shotu, výroba přáníček, valentýnské obálky – dekorování obálek s využitím barevných výkrojků,
razníku ve tvaru srdce, gelových fixů, karnevalové masky a korunky – vybarvování, vystřihování,
lepení, pletení na pletacích kruzích, bambulky z vlny vyrobené pomocí bambulkovače, zvířátka
z bambulek – slepování bambulek pomocí tavné pistole, dolepování papírových oušek, očí,
čumáčků atd., děti vytvořily např. zajíčka, králíčka, křečka, myšku, kočičku, medvídka. Dále tvořily
papírové domečky pro zvířátka z bambulek – vystřihování, vybarvování, lepení pomocí lepící pásky,
obrázky ze zažehlovacích korálků Hama.
Příprava na vyučování:
V rámci „Pohádkového týdne“: Pohádky s obrázky – vyprávění pohádek podle obrázků, řazení
rozstříhaných obrázků podle děje, přiřazování obrázků k textu (práce ve skupinách), prstové
divadélko – krátká vystoupení dětí s využitím prstových loutek, rychlostní sčítání a odčítání v oboru
čísel 0 – 100.
Povídání s dětmi o zdravé životosprávě, o významu pohybu a otužování.

2. oddělení Ježci
V prvních dvou týdnech v oddělení pobývaly také děti z oddělení Soviček, které měly nemocnou
p. vychovatelku.
V komunikačním kroužku si v oddělení povídali a probírali udržování pořádku a čistoty, uklízení
hraček, vztahy mezi dětmi, chování a dodržování domluvených pravidel.
V projektu CČČD v oddělení četli knihu Lichožrouti.
V zájmových činnostech (vv a prč) - vyráběli obrázky z Hama korálků, bambulky a zvířátka z vlny,
Valentýnky a masky na družinový karneval. Chlapci kreslili a vystřihovali sportovní dresy

fotbalových týmů. Děti si vybarvovaly z volně vybraných omalovánek, využívali své fantazie k volné
kresbě a k výzdobě herny.
Hv – v oddělení rádi hrávají na hudební nástroj Boomwhakers – plastové trubice, zpívají lidové
písničky, při kterých je doprovází p. vychovatelka na klávesy.
Příprava na vyučování probíhá formou her: Dh Numerix, Supermatik, využíváním pexesa a domina
– slabiky, kvízů.

3. oddělení Lišáci
V prvních dvou týdnech v oddělení pobývaly také děti z oddělení Soviček, které měly nemocnou
p. vychovatelku.
V rámci projektu CČČD rozečetli soutěžní knihu Čurumbum, ta ale děti nezaujala, proto sáhli
po publikaci Z. Svěráka Ta se Ti povedla, některé děti si rády listují a čtou z dětského časopisu
21. století Junior.
V rámci Pohádkového týdne ve ŠD si děti zahrály s vlastnoručně vyrobeným papírovým divadélkem
na špejlích pohádky O Sněhurce a O Červené Karkulce.
V komunikačním kroužku často připomínáme pěknou vzájemnou komunikaci, kolektivní hru a
dodržování pravidel, přijímání jiného názoru než svého. Vzhledem k zimnímu období si povídali
o otužování, předcházení nemocem, otužování a oblékání v místnostech, venku a na sport. Děti se
seznámily s používáním nových dávkovačů v umývárnách.
V zájmových činnostech (vv, hv, tv a prč) – malovali perleťovými barvami vitrážové sněhuláčky,
z papírových trubic a krabiček vyráběli malé i velké lyžaře, na karneval si zhotovovali papírové
škrabošky na obličej, k Valentýnu pro své nejmilejší si vyrobili Valentýnské zrcátko z pevného
kartonu, zrcátka, krepového papíru a provázku na zavěšení, některé holčičky malovaly speciálními
barvami na sklo. Společně jsme si vyrobili velkou dekoraci na dveře z papírových ruliček
nastříhaných na proužky a sestavených do tvaru srdce. Děti tvořily i dle vlastní fantazie.
K oblíbeným činnostem stále patří pletení na pletacích kruzích a činnost oblíbená i u chlapců –
bambulkování – výroba bambulek, bambulkových výrobků z vlny a skládání obrázků do šablonek ze
zažehlovacích korálků Hama. Některá děvčátka tvořila z modelovacích Stix tyčinek. Ke hraní
pohádek si děti vyrobily papírové divadlo na špejlích.
Příprava na vyučování – v oddělení hrajeme DH, např. na rozvoj a podporu pozornosti, sluchu,
paměti, finanční gramotnosti aj. – „Co se změnilo“, „Ptáčku, jak zpíváš“, „Město, jméno…“, „Tichá
pošta“, „Na obchod“ a oblíbenou hru „Čáp ztratil čepičku“. Nejstarší děti v oddělení luštily
tematické kvízy, křížovky a sudoku, mladší děti hledaly rozdíly mezi dvěma „stejnými“ obrázky.

4. oddělení Veverky
V rámci projektu CČČD četli z Knihy pohádek, Pohádky bratří Grimmů.
V komunikačním kroužku si povídali o správném oblékání v zimním období, péči o své zdraví,
o otužování, saunování, o důležitosti dodržování hyg. návyků.
V zájmových činnostech (vv a prč) – vyráběli valentýnské ozdoby, vlněné čepičky a nákrčníky
(pletením na pletacích kruzích), bambulková zvířátka a bambulky, vyráběli karnevalové masky a
celé kostýmy na dětský karneval. Děti nacvičovaly klasické háčkování a pletení s jehlicemi, háčky a
vlnou.
Akce: v rámci pohádkového týdne si děti v oddělení zahrály maňáskové divadlo:
13. 2. „Čert a Káča“
17. 2. „Princezna a drak“

5. oddělení Myšáci
V komunitním kroužku si děti povídaly a vyhodnotily pololetní vysvědčení, dostaly drobnou
sladkost. Připomenuly si základní informace z Besipu (před jarními prázdninami).

V rámci projektu CČČD četli titul „Jak se nechtěl stěhovat“ a část knihy „Cipísek“ - kniha se dětem
nelíbila, proto ji nedočetli.
V zájmových činnostech (vv a prč) – vyráběli, malovali, kreslili, lepili a krásně si vyzdobili svoji
hernu. Temperovými a prstovými barvami – Tučňáky na sněhu, z papírových ruliček vyráběli
chobotničky, Valentýnky – přáníčka z barevných papírů, valentýnská srdíčka z pevného papíru a
kroucených červených proužků, 3D obrázek kombinovanou technikou - Sovička, vyráběli škrabošky
na karneval.
Jemnou motoriku procvičovali při práci s Hama korálky – naskládaný obrázek do šablonky si po
zapečení odnesly domů.
Tv – děti si chodily hrát na interaktivní hřiště na sv. Hedvice.
Příprava na vyučování – děti hrály DH na procvičování sluchu a věnovaly se procvičování
matematiky.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Akce:
Masopustní rej – v návaznosti na dopolední školní akci 24. 2. 2017 pokračovali v odděleních
v zábavném odpoledni. Povídali si o masopustních tradicích, vysvětlili si, proč se toto období
oslavuje, co je „tučný čtvrtek, taneční neděle“ aj., vyplňovali zábavné pracovní listy.

6. oddělení
V komunikačním kroužku si povídali o otužování, jak pečovat o své zdraví, o dodržování
hygienických návyků, vlivu stravy na zdraví, o nemocech a předcházení úrazům, o ročním období,
o čase, dnech a měsících plynoucích v lidském životě, o pohádkách, pohádkových postavách,
o dobru a zlu.
V projektu CČČD četli z knihy Dobrodružství včelky Máji a vybrané pohádky z Nejkrásnějších
pohádek bratří Grimmů, rozečetli soutěžní knihu Čurumbum.
V zájmových činnostech (vv a prč) – kreslili pohádkové postavy, vybarvovali omalovánky
s pohádkovým tématem, Valentýnská srdíčka z látky (zápich), skládali papírovou harmoniku –
Sněženka, pracovali podle šablonek. K výzdobě družinové chodby vyrobili květinový závěs. Tvořili
dle vlastní fantazie a nálady.

7. oddělení
Začátkem měsíce si děti užívaly krásného zimního počasí, na zahradě stavěli rodinku sněhuláků,
postavili si iglú. S příchodem slunečních dní a tání, oddělení více využívalo vycházek do Městských
sadů, kde děti pozorovaly tající ledy na řece Opavě a pohyb vodního ptactva. A jelikož se blížily jarní
prázdniny, měly cestou příležitost si zopakovat dopravní značky, pozorovat a zopakovat chování na
silnici a na chodníku.
V projektu CČČD rozečetli knihu Zákon smečky, v rámci akce Pohádkový týden si děti vyrobily
papírové loutky a dramatizovaly část textu z knihy Pohádky bratří Grimmů.
V zájmových činnostech (vv a prč) – vyráběli valentýnská srdíčka (motivace – sv. Valentýn,
novodobá tradice), obličejové masky. Soustředili se již také do jarní výzdoby - malovali ptáčky
anilinovými a také akvarelovými pastelkami, vyrobili si koláž Slepičky na louce, zapojili se do výroby
květinového závěsu k výzdobě chodby.

8. oddělení
Rekreační činnost – pobyt venku probíhal hlavně na zahradě, kde děti využívaly sněhové nadílky,
stavěly sněhuláky, stavby ze sněhu, soutěžily v hodu sněhovou koulí na cíl a další zimní aktivity.
Vycházely do okolí školy a opakovaly si pravidla Besip (jarní prázdniny). V herně hrály oblíbené hry
jako „Všechno lítá...“, „Co se změnilo?“, Městečko Palermo“ aj.
V projektu CČČD v oddělení pokračovali v četbě knihy Pipi Dlouhá punčocha, poslouchali písničky
z CD.
V zájmových činnostech (vv a prč)
V rámci Pohádkového týdne si povídali o autorech českých a světových pohádek, četli a sledovali
filmové ukázky, luštili kvízy a křížovky s pohádkovou tematikou, hráli hru „Poznej pohádkovou
postavu“. S papírovými loutkami, které si vyrobili, hráli papírové divadlo.
V rámci masopustních oslav si vysvětlili zvyky a tradici tohoto svátku – ukázky shlédli také na PC,
z kartonu a krepového papíru si vyrobili masopustní masky (škrabošky a kloboučky), vybarvovali
omalovánky.
K Valentýnu vyráběli přáníčka a pověděli si o historii a tradici tohoto novodobého svátku.

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

