ZPRÁVA ŠD – únor 2018
Měsíc únor jsme zahájili dnem pololetních prázdnin 2. 2. 2018. Děti v odděleních společně besedovaly
na téma zdraví, otužování a jeho významu, o bezpečnosti při provozování zimních sportů a her. Velkým
tématem byla zimní olympiáda v Pchjongchangu. Děti fandily a sledovaly úspěchy našich olympioniků.
V únoru se uskutečnily také dvě soutěže ŠD okresu Opava – pěvecká a v basketbale. Do obou soutěží jsme byli
přihlášeni, avšak z důvodu vysoké nemocnosti jsme se akcí nemohli zúčastnit.

Celodružinové akce:
19. - 23. 2.
Pohádkový týden – dramatické, vv a prč. činnosti v odděleních
Vv soutěž ŠD okresu Opava na téma: „Pohádkový svět“
Obě pracoviště se zapojila do zpracovávání tématu. Termín odevzdání prací je k 28. 3. 2018, 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.

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Akce a soutěže:
9. 2.
12. 2.
14. 2.
16. 2.

Vyhodnocení výtvarné soutěže Sněhulák 100x jinak
Zimní olympiáda - sportování na zahradách, stanoviště se sportovními úkoly.
Návštěva KPBO odd. Sovičky – pobočka Kateřinky – zábavné soutěžní odpoledne
Maškarní karneval (vyhodnocení soutěže O nejoriginálnější klobouk)
Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru za 1. pololetí 2017/2018
19. - 23. 2.
Pohádkový týden ve ŠD (vv, hv, pv a dramatické činnosti ve ŠD)
23. 2. Společné shlédnutí filmové pohádky „O dvanácti měsících“

Zájmové kroužky:
Výtvarné čarování – Veselý klaun, Ptáčci – kresba tuší, vystřihování, nalepování na modrou čtvrtku
s nakresleným krmítkem
Keramický kroužek - vykrajování jarních a velikonočních motivů – zápich, vytlačování misky z FR hlíny –
zdobení rytím.

1. oddělení – Sovičky
V komunikačním kroužku jsme si s dětmi povídali především o vztazích mezi dětmi, o kamarádství a spolupráci
Projekt CČČD – četba k poslechu: Cestování po světě - fantazijní putování dvou sourozenců po všech částech
světa (dočetli jsme)
Hrůzostrašné pohádky (Jiří Žáček, Adolf Born)
V zájmových činnostech (vv a prč) - Veselý klaun – práce s barevnými papíry, vybarvování, vystřihování, lepení,
Pohádková postava – kresba progressy, kresba tužkou, Krmítko pro ptáčky – kresba suchými pastely, Sněženky
– vybarvování omalovánky, nalepení a domalování sněhových vloček, pohádkové omalovánky, omalovánky
sportovců, omalovánky se zimními motivy, skládačka Fotoaparát, karnevalový klobouk – výroba klobouku
z papírového talíře, nalepení nakreslených a vybarvených soviček, obličejové masky na karneval –
obkreslování, vybarvování, vystřihování a navlékání gumičky, přáníčka ke dni Sv. Valentýna – barevné papíry,
razníky, tenké fixy, papírové loutky na špejli – pohádkové a fantazijní bytosti, Duha – origami krystaly
z barevných papírů slepených do tvaru duhy, skládání z papíru – loďky, bambulky z vlny, Hama korálky,
konstruktivní hry se stavebnicemi Seva, Cheva, Blok Vista, Geomag, LaQ, ozubená plastová kolečka
Rekreační činnosti - vycházky a pobyt na hřišti sv. Hedviky – hry na sněhu, klouzání, koulování, stavění
sněhuláků, sněžný fotbal (tak to děti nazvaly), vycházka do Městských sadů v Opavě – pozorování zimní
přírody, pozorování pejsků ve venkovních ohradách v Městském útulku pro psy (zaměstnancům útulku jsme

předali granule pro psy), divadélko s vyrobenými papírovými loutkami – „Pohádka o 3 princeznách a drakovi“,
„Pohádka o Černé a Bílé Karolínce“, inspirace počítačovou hrou „Minecraft“, stolní a společenské hry – Kvak,
Dixit, Ubongo, Piráti, Z pohádky do pohádky, Grabolo, Dooble, Spící královny, Piráti, Uno, atd.
Hry na koberci – s autodráhou a autíčky, s vláčkodráhou, s kostkami, námětové hry Na rodinu, Na obchod, hry
s dinosaury, se zvířátky, s drobnými figurkami, s plastovými vojáčky, s kuchyňkou a domečky pro panenky…
Příprava na vyučování: ZOH Pchjongchang – povídání, beseda s dětmi o olympiádě a úspěších našich
sportovců, Pohádkový KVÍZ z časopisu Dráček, pohádkové křížovky, DH Numerix, DH Slovní fotbal, DH Lovci
perel

2. oddělení – Ježci
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 Agus a příšerky a Cipískova dobrodružství
V zájmových činnostech (vv a prč) - Olympijský sjezd – kombinovaná technika, pohádková bytost – kresba
oblíbené pohádkové bytosti vodovými barvami, Bacily – rozfoukávání kaněk z vodových barev a dokreslování
Příprava na vyučování probíhá formou her: Dh Numerix, Supermatik, využíváním pexesa a domina – slabiky,
kvízů.
Rekreační činnosti: pobyt venku – vycházka na hřiště (stavění sněhuláků, honička, fotbal, dělání andělíčků),
Povídání si o pohádkách (Červená karkulka, Sněhurka7 trpaslíků, Pat a Mat, Krkonošské pohádky), povídání si
o vlastnostech, prohlížení obrázků, příprava na jaro, kdy přichází, počasí, volná kresba dětí, omalovánky, hra
Na školu, stolní a společenské hry: Ubongo, karty, Uno, Dobble, Poker. Hry na koberci: hra s plyšáky, stavění ze
Sevy

3. oddělení – Lišáci
V rámci projektu CČČD jsme četli soutěžní knihu Agus a příšerky, kreslili jsme obrázky k jednotlivým kapitolám.
Některé děti si samostatně četly nebo prohlížely dětský časopis 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, poslouchaly pohádky z CD – O Popelce, O Šípkové Růžence a
kreslily k pohádkám tematické obrázky.
V komunikačním kroužku - vzhledem k zimnímu období si povídali o otužování, předcházení nemocem,
otužování a oblékání v místnostech, venku a na sport. Věnovali se zimní olympiádě v Pchjongchangu,
soutěžení v duchu fair - play, připomněli jsme si pěknou vzájemnou komunikaci, kolektivní hru a dodržování
pravidel, přijímání jiného názoru, než svého.
V zájmových činnostech (vv, hv, tv a prč) – jsme pokračovali v navlékání perliček na paměťový drátek, vyráběli
jsme škrabošky a papírové klobouky na maškarní karneval, vybarvovali tematické zimní a sportovní
omalovánky. V únoru také slavíme svátek Sv. Valentýna - vyráběli jsme „Valentýnské přáníčko“ – srdíčkový
strom, zdobili srdíčka dolepováním vykrojených komponentů. V rámci Pohádkového týdne ve ŠD jsme vyráběli
loutky na špejli, pohádkové Popelce zdobili střevíček, Šípkové Růžence zlaté vřetánko. Malířky v oddělení se
pustily do zpracování soutěžního výtvarného tématu – Pohádkový svět.
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“.

4. oddělení – Veverky
V rámci projektu CČČD jsme četli knihu „Bylo nás pět“ a začali číst knihu „Dobrodružství rodiny Smolíkovy“.
V komunikačním kroužku jsme si s dětmi povídali o zimních Olympijských hrách - zimních sportech a vítězích
olympiády.
V zájmových činnostech (vv a prč) – Malování obrázků se zimní tématikou – pastelky, fixy, Progressa, tvořili
jsme olympijské kruhy – krepový papír, temperové barvy, lepidlo, vyráběli Valentýnská srdíčka – lepení,
stříhání, valentýnská přání – lepení, stříhání, malování, kreslili na téma Pohádkový svět – pastelky, fixy,
vyráběli pohádkové postavičky – lepení stříhání a vyráběli karnevalové klobouky.
Rekreační činnosti - hry u stolečku – Kvak, Monopoly, Mikádo, Lovci noci, Slova. Pobyt s dětmi v tělocvičně – míčové
hry, trampolína, švihadlo
Jiné činnosti - Děti z oddělení se pravidelně starají o přenášení papírového sběru z budovy M 15 do ŠD.

5. oddělení – Myšáci
V komunikačním kroužku - povídáni si o zimní olympiádě, o úspěších našich reprezentantů.
V rámci projektu CČČD - četba knihy Honzíkova cesta. Děti se učí porozumět textu, odpovídat vlastními slovy,
celou větou.
V zájmových činnostech (vv a prč) - Zimní tvoření - Ledová královna-práce s temperovými barvami, Zimní
krajina - malováni zasněžených domečků pastelkami nebo voskovkami, výroba olympijského bilboardu olympijské kruhy, vymalování omalovánek s tématikou olympijských sportů, vystřihování a následné lepení.
V oddělení se rovněž zapojili do příprav na karneval - obkreslováni a zdobení masek a škrabošek na karneval.
Volné kreslení a vyrábění dle vlastní fantazie, omalovánky.
V rámci Pohádkového týdne děti malovaly pastelkami a voskovkami své nejoblíbenější pohádkové bytosti.
Z obrázků si poté společně složili „Popletenou pohádku“.
Rekreační činnosti - vycházka do Městských sadů. Při zpáteční cestě zimní radovánky v parku, aktivity se zimní
tématikou na hřišti u sv. Hedviky. Individuální zájmová činnost - hry s kostkami, stavebnicí Seva, Geomag, hra
s dřevěnými kostkami. Didaktické hry – Ubongo, Dooblle,deskové hry – Farmář, Člověče, nezlob se!

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Akce:
13. 2. Masopustní rej - hry a soutěže o ceny
19. 2. - v rámci Pohádkového týdne - představení žáků 1. třídy „O kouzelné píšťalce“

6. oddělení
V komunikačním kroužku - jsme si povídali o zdraví, stravě, otužování, hygienických návycích, nemoci
a úrazech. Povídali jsme si o masopustu, olympiádě v Pchjongchangu.
V projektu CČČD jsme četli publikace Heidi, Kouzelný dědeček.
V zájmových činnostech (vv a prč) – Valentýnské přání - kresba pastelkami, voskovkami, psaní textu,
Olympijské kruhy - malování vodovými barvami, Pohádková postava - kresba fixy a pastelkami, vybarvování
omalovánek - zimní sporty, pohádky, Tučňák - papírová koláž, dokreslení detailů, Sovičky - práce se šablonou,
vystřihování, lepení, výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí, výroba náramku - navlékání perliček
na paměťový drátek, konstruktivní hry se stavebnicemi - Lego, Seva, Geomag, společenské hry - Logik, Šachy,
Žížaly, Grabolo.
V rámci pohádkového týdne děti v oddělení nacvičily pohádku - O kouzelné flétně
Rekreační činnosti - stavby ze sněhu, koulovaná, volná hra, PH Cukr, káva, limonáda
Příprava na vyučování – DH Slovní fotbal, Tichá pošta, zábavné pracovní listy na procvičování sčítání a odčítání
v oboru čísel 0 - 20

7. oddělení
V projektu CČČD: J. Copous - Už je tady pan Flat - čtení s porozuměním, otázky k textu
Komunikační kroužek - povídání s dětmi o zimních sportech, o olympijských hrách, " Fandíme hokeji", povídání
s dětmi o svém zdraví - strava, předcházení nemocem, otužování
V zájmových činnostech (vv a prč) – Tučňák - zápich, práce s papírem, Obličej 3D- papírová koláž, Jarní strom
s ptáčky - práce s notovým papírem, Jarní louka - koláž z vlnitého papíru, dokreslování, volné kreslení na téma
Zima, kresby do soutěže Pohádkový svět
Rekreační činnosti - pobyt venku - zahrada, bobování, hry na sněhu, koulování, vycházky do sadů - pozorování
zimní přírody, pobyt v tělocvičně - míčové hry, tematické hry v herně, konstruktivní hry v herně, karetní hry,
puzzle, Dooble, Uno, sledování DVD Ledové království, Angry Birds.

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

