ZPRÁVA ŠD – únor 2019
Měsíc únor jsme zahájili dnem pololetních prázdnin 1. 2. 2019. Družina byla otevřena a pro děti byl
připraven prázdninový výlet ke „Stříbrnému jezeru“.
V průběhu měsíce děti v odděleních společně besedovaly na téma zdraví, otužování a jeho významu,
o bezpečnosti při provozování zimních sportů a her. Sportovaly na zahradách, na hřišti u sv. Hedviky, užívaly
si sněhu, koulování i stavění sněhuláků.

Celodružinové akce:
19. - 23. 2.
Pohádkový týden – dramatické, vv a pr. činnosti v odděleních
Vv soutěž ŠD okresu Opava na téma: „Dopravní prostředky“ - pokračování
25. 2. Vyhodnocení výtvarné soutěže – Sněhulák 100x jinak - Ladovská zima
Kategorie 1. třída
1. Petr Kufa 1.C, Adéla Ištvánková 1.C
3. Anna Adamčíková 1.B
Kategorie 2. třída
1. Vojtěch Hudečka 2.C
2. Denisa Štefková 2.C
3. Klára Jarošová 2.B
Kategorie 3. a 4. třída
1. Terezie Holušová 4.C
2. Rozálie Vašíčková 3.B
3. Kristýna Ryšavá 4.A
Kategorie „Prostorové objekty“
1. Anna a Hedvika Richtovy 2.B
2. Tomáš Kabaja 2.C
3. Viktor Durčák 3.C
Speciální cena
Štěpán Ištvánek 3.C
Barbora Schreierová 5.B
Skupinové práce: děti z oddělení Soviček, Myšáků, Lišáků a Veverek

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Akce a soutěže:
16. 2. Maškarní karneval – téma „Komixová nebo pohádková postava“
19. - 23. 2.
Pohádkový týden ve ŠD (vv, hv, pv a dramatické činnosti ve ŠD)
23. 2. Společné shlédnutí filmové pohádky „Šmoulové“

Zájmové kroužky:
Keramický kroužek – děti postupně jednotlivě vyráběli z MAM hlíny svícen v podobě šneka, psa nebo kočky,
tvořili keramický truhlík na kaktusy. Vypálené výrobky děti glazovaly.

1. oddělení Sovičky
V komunikačním kroužku jsme si sdělovali zážitky z pololetních prázdnin, víkendové zážitky, jak zůstat
zdravý – otužování, pobyt venku. Povídali si na téma „bezpečnost“ (předcházení nebezpečí úrazu, jak se
zachovat, důležitá telefonní čísla; jak správně přecházet silnici; cizí osoby).
Projekt CČČD – četli z publikací Lumpíček a Rošťanda, Amelie a tma – soutěžní kniha CCČD a Hrůzostrašné
pohádky – vybrané pohádky – předčítání v rámci Pohádkového týdne

V zájmových činnostech (vv a prč) - Klaun – vybarvování a vystřihování obličeje, lepení na barevnou čtvrtku
– tělo, dokreslení detailů na těle, obkreslení vlastních ručiček a vystřižení, nalepení k tělu, Moje oblíbená
pohádková postava – kresba pastelkami, fixy, pohádkové omalovánky, jarní barvy – zapouštění vodových
barev, Sněhulák z papírového talíře (Sněhulák 100x jinak) – papírový talíř, vystřihování, lepení a dokreslování
hlavičky a klobouku, detaily z měkkého barevného papíru, knoflíků a vaty ,karnevalové masky – obkreslování
šablon, vystřihování, vymalování, papírová lodička – nácvik skládání
Příprava na vyučování: četba k poslechu, otázky týkající se porozumění textu
Rekreační činnosti - pobyt na zahradě ŠD – míčové hry, volná hra, vycházka na hřiště sv. Hedviky (lanová
pyramida, houpačky, míčové hry, závodivé hry)
Jiné činnosti: v rámci karnevalu jsme po promenádě masek v tělocvičně soutěžili v herně v týmových
soutěžích.
V průběhu pohádkového týdne – další soutěže v týmech (přiřazování pohádkových postav, pohádkové
křížovky a rébusy z časopisu Dráček), popletená pohádka, hrůzostrašné pohádky, pohádkové omalovánky,
kresba pohádkových hrdinů

2. oddělení Ježci
V komunikačním kroužku - Povídání si o nemocech, hygienických návycích
V projektu CČČD – četba z publikací Správná pětka, Šmoulové, Z pohádky do pohádky, Popelka
V zájmových činnostech (vv a prč) - Bacil – kresba progresama na černý papír, Kouzelné pírko – práce
s temperovými barvami a provázkem, Valentinka – tvoření květů za pomocí provázku a temperové barvy,
škrabošky z papíru zdobené plstí, krepovými papíry, pastely, třpytkami, Šmoulové – kresba pastelkami podle
pohádky, Auto, Autobus – práce s kartonem a barvami do vv soutěže, Kouzlo – kresba na tmavý papír
pastelem, omalovánky – k pohádkám, Hama korálky, Spící královny, dřevěné kostky, móda, Uno, volná
kresba
Příprava na vyučování - český jazyk – četba k poslechu, příprava na diktát, matematika – hra
Supermatematic
Rekreační činnosti - příprava na karneval, Valentýn
Odpočinkové činnosti - prezentace na téma pohádky a večerníčky, kvíz a křížovka
Jiné činnosti - soutěž o nejoriginálnější škrabošku, karnevalové odpoledne v oddělení, soutěže (předávání
papírku brčkem, kdo poskládá nejrychleji lodičku z papíru, překládání papíru – kdo zůstane stát na
nejmenším kousku papíru), promenáda v maskách, celodružinový projekt, pohádkový týden

3. oddělení Lišáci
V rámci projektu CČČD jsme četli příběhy z knihy O pejskovi a kočičce – O pyšné košilce, jak si pejsek roztrhl
kaťata, Jak našli panenku…, O klucích z Domažlic, příběhy ilustrovali a vyráběli loutky (pohádkový týden),
výběr pohádek z knihy O čarodějnicích a Český Honza, poslouchali pohádky z CD dle výběru dětí.
V komunikačním kroužku - vzhledem k zimnímu období si povídali o otužování, předcházení nemocem,
otužování a oblékání v místnostech, venku a na sport.
V zájmových činnostech (vv, hv, tv a prč) – jsme se zapojili do přípravy dekorací pro zimní olympiádu,
vyráběli škrabošky na karneval – pohádkové a komiksové postavy, lepili a skládali kytky ze srdíček, děti 3. tř.
vyrobily „velký pohádkový dort pejska a kočičky“ - cvičení jemné motoriky. Technikou točením proužků jsme
vyráběli první sněženky a vytvářeli jarní pohlednice, bambulkovačem tvořili vlněné bambulky jako označovač
klíčů, skládali a zažehlovali obrázky z Hama korálků, vyráběli papírové loutky (na špejli) k dramatizaci
pohádek 3. tř. - O krtečkovi, 2. tř. - O hajném Robátkovi, vybarvovali předkreslené pohádkové postavy a
omalovánky s pohádkovými motivy, zpěv písniček z pohádek s doprovodem klavíru.
Rekreační činnosti – dle počasí sportovní aktivity na hřišti u sv. Hedviky, míčové hry na zahradě a
v tělocvičně, krátká vycházka okolím, zimní radovánky na sněhu, stavění sněhuláků, koulování, soutěž
v hodu koulí do výšky. V herně hry v kuchyňce, konstrukce ze stavebnic a stavby z kostek
Příprava na vyučování – hlasitá četba, tvoření obrázků spojováním čísel
Jiné činnosti - v rámci karnevalu jsme po promenádě masek soutěžili v tělocvičně a v herně formou
týmových soutěží.

4. oddělení Veverky
V rámci projektu CČČD v oddělení četli „Pohádky a pověsti“
V zájmových činnostech (vv a prč) - malování obrázků – dopravní soutěž, volná kresba – fixy, pastelky,
progresa, papírové skládačky – tvoření, malování obrázků na výzdobu herny – křídy, vodové barvy, výroba
lodě do soutěže – lepení, stříhání, konstruktivní hry – Seva, kostky
Rekreační činnosti - hry v herně u stolečku – Activity, Risk, Monopoly, Uno, Ligretto, Kvak, Catan, Twister, na
zahradě a tělocvičně ŠD – míčové hry, trampolína, přeskok přes lano, malování křídami
Příprava na vyučování – hlasitá četba
Jiné činnosti - Karneval – promenáda v tělocvičně ŠD, poté kolektivní hry v herně – Tichá pošta, Městečko
Palermo….

5. oddělení Myšáci
V komunikačním kroužku - opakování důležitých tel. čísel, povídání o tom, jak se zachovat, jsme-li
v nesnázích.
V rámci projektu CČČD – v oddělení četli knihu Honzíkova cesta, O Pejskovi a kočičce, Káťa a Škubánek.
V zájmových činnostech (vv a prč) - výroba záložek do knih - malováni progresem, laminován, tematická
kresba k pohádkám, valentýnská přáníčka z papíru, tvorba sněhuláků, výroba autíček a dráhy do vv soutěže
ŠD okresu Opava, práce s barevnými papíry, lepidlem, temperovými barvami, lepení, stříhání. Kreslení,
modelína, omalovánky.
Rekreační činnosti - sportovní aktivity na zahradě ŠD a interaktivním hřišti na sv. Hedvice, v herně didaktické
hry Uno, Ubongo, Dooble, konstruktivní hry – stavění ze Sevy, kostek, hry - Na rodinu, Na školu, Na obchod.
Jiné činnosti – karneval, hry v herně, soutěže v tělocvičně

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Akce:
25. 2. - vyhodnocení soutěže „Sněhulák 100x jinak – Ladovská zima“
25. 2. - 1. 3. - Pohádkový týden

6. oddělení
V komunikačním kroužku - besedování s dětmi o změnách v přírodě, zimních sportech, o tání sněhu,
o výletech a sportování. Povídání o pohádkách a pohádkových bytostech, vysvětlení rozdílu mezi pohádkou
a pověstí. Besedování s dětmi o svátku sv. Valentýna a o jeho vzniku.
V projektu CČČD - J. Lebeda - Medovníček a Barvínek, rozbor textu, porozumění textu, odpovědi na otázky
z textu, Pohádky na dobrou noc - 365 pohádek
V zájmových činnostech (vv a prč) – výroba létajících balonů, metoda kašírování - nafouknutý balonek,
papírové ubrousky, Herkules, barvení, kompletování, Srdíčko - zápich, dáreček pro maminku, krabice tempery, kresba přírody, výroba košů pod balon, Kočičky - suchý pastel, temperové barvy, Sněženky anilinové barvy a skládané květy z bílého papíru, Nejkrásnější princezna- volná technika. Ve volné činnosti
omalovánky s jarní tématikou, mandaly, číselné spojovačky.
Rekreační činnosti - pobyt na zahradě - míčové hry, skateboardy, skákání přes lano, soft tenis, procházka
okolím školy - pozorování dopravní situace, dopravní značky. Hry v herně - stolní společenské hry, Dostihy a
sázky, stolní fotbal, karty…. Kdo je kdo, Kvak, Logik, Grabolo, Žížalky, Dooble, puzzle, Tichá pošta,
mrkaná…pantomima – Kdo jsem? Z vody do vody, Co se změnilo?, hry s autíčky, autodráha, hry s vlastní
hračkou.
Příprava na vyučování - individuální vypracování úkolů, Ypsilonie, slovní kopaná - rozšiřování slovní zásoby,
Jméno, město…., numerické počítání, vybarvování geometrických tvarů, přepis, doplňování tvrdých a
měkkých souhlásek, geometrie - rovnoběžky, různoběžky, tělesa, vzory podstatných jmen, zaokrouhlování,
hlasité společné čtení.
Jiné činnosti - sledování DVD - Coraline, Malwin a Chipmunkové 2, Jak vycvičit draka

7. oddělení
V projektu CČČD - četli příběh Rošťák Oliver a Marica čarodějka, příběh se šťastným koncem, který se
skutečně stal: O opuštěném králíčkovi, pohádku - četli jsme v pohádkovém týdnu: O bílém hadovi.
V komunikačním kroužku jsme si povídali o zimních sportech, vybavení, dodržování bezpečnosti při
sportování, o zdraví, otužování, hygienických návycích, jak můžeme pomoci zvířátkům a ptáčkům přežít zimu.
V zájmových činnostech (vv a prč) - Dopravní prostředek - tvoření do vv soutěže ŠD okresu Opava libovolná technika, pohádková postava - malování vodovými barvami, Krmítko s ptáčky - malování
anilinovými barvami, práce s barevnými papíry, výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí - vlastní tvorba,
vybarvování omalovánek dle vlastního výběru dětí, Valentýnské srdíčko - zápich - práce s textilním
materiálem, Náramek - navlékání korálků na paměťový drátek
Rekreační činnosti - hry v herně - konstruktivní hry se stavebnicemi - Seva, Lego, Geomag, stavby z kostek,
hra s autodráhou a autíčky, společenské hry - Žížaly, Grabolo, Dinopark, Dostihy a sázky, Hádej kdo jsem,
hra „Na farmu“ a „Na rodinu“, dramatické činnosti - nácvik pohádky „O jarním sluníčku“, pobyt na zahradě
ŠD - míčové hry, závodivé hry, hry na sněhu, koulovaná, stavění sněhuláka, volná hra dětí
Příprava na vyučování - individuální vypracování úkolů, pracovní list s omalovánkou - vpravo, vlevo, nahoře,
dole, DH Mrkaná, Tichá pošta, Povídání s žirafou, Řetězová reakce, DH Pexeso, Brain Box
Jiné činnosti - Pohádkový týden ve ŠD - čtení pohádky O bílém hadovi, malování nejoblíbenější pohádkové
bytosti, povídání o pohádkách a pohádkových postavách

8. oddělení
V projektu CČČD - jsme četli knihu „České pověsti“ a „České pohádky“, rozebírali a povídali si o přečteném
textu, vysvětlili si, co je to pohádka, o nadpřirozených bytostech, o kontrastech - dobro – zlo, velký – malý,
bohatý – chudý, vznešený – prostý, důležité opakování se některých čísel např. 3, 7, 9.
Komunikační kroužek – povídání o bezpečnosti při provozování zimních sportů a her, o otužování a významu
otužování.
V zájmových činnostech (vv, prč, hv) - malování povídky „Ječmínek“, „Karlův most“ – kresba pastelkami,
Zimní krajina – kresba vodovými barvami, Má oblíbená pohádka, pohádková bytost – kresba voskovkami a
pastelkami, vlastní tvorba dětí, výroba Večerníčkové čepice – práce s novinami, nůžkami, vlastní tvorba dětí.
Poslech pohádkových písniček s kvízem: „Kdo pozná, ze které pohádky je daná písnička“. Křížovka: „Jak znám
české a večerníčkové pohádky“.
Rekreační činnosti - společenské hry v herně: Uno, Ubongo, stolní fotbal, korálky Hama, Dostihy a sázky,
Žížaly, stavebnice Seva, Lego…, pobyt na školní zahradě - hry na sněhu, koulovaná, stavění sněhuláka.,
Rozvoj pohybových dovedností v rámci hry.

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

