Zpráva ŠD – únor 2014
Spolupráce:
V měsíci únoru byla navázána spolupráce s MŠ Sluníčko. Od března budeme zajišťovat
společná setkání s dětmi. V rámci projektu Celé Česko čte dětem rovněž i na této školce
dětem číst.

Platby:
Výběr plateb za pobyt dítěte ve ŠD za 2. pol. 2013/2014 nebyl dosud ukončen
na ŠD Mařádkova.
Výtvarná soutěž „Plakát Celé Česko čte dětem 2014“
Do soutěže se zapojila čtyři oddělení ŠD.
Medvídci – ŠD Krnovská,
Sovičky, Vlčata a Lišáci - ŠD Mařádkova
Bylo odesláno 9 výtvarných prací .

Materiální vybavení:
Do odd. Soviček a Vlčat byly zakoupeny stolní hry. Nákup byl uhrazen ze sponzorského
výtěžku z akcí na ŠD Mařádkova.
V budově ŠD Mařádkova byly vyměněny zadní vchodové dveře na zahradu – únikový
východ.

Družinové akce:
Sněhuláci pro Afriku:
Akce, původně plánovaná pro žáky ve ŠD, byla rozšířena také mezi pedagogy obou
pracovišť. Investovanou částkou 50,- Kč se tak připojili k našim sněhulákům a k úspěchu celé
akce.
Protože počasí absolutně nepřálo, vytvářeli jsme s dětmi nesněhové sněhuláky ve všech
možných variantách: malovali, lepili, otiskovali ruce, využívali různých výtv. technik,
modelovali z keram. hlíny. Ke stavbě a tvorbě sněhuláků jsme použili různý odpad. materiál,
tvořili jsme asambláže z již nepoužívaných věcí (staré květináče, plastové nádoby, víčka
z krémů, pecky z ovoce, popcorn, polystyrenová drť, polštářová výplň, kartonová lepenka
další).
Některé děti tvořily sněhuláky doma s rodiči a nosily je do ŠD.
Svého kolektivního sněhuláka – nesněhuláka vytvořili vlastními těly také žáci 4. tř.
s p. uč. Lidmilovou.
Do soutěže „O nejatraktivnějšího sněhuláka“ byl vybrán sněhulák, kterého jsme vytvořili
na družinové zahradě z prvního napadaného sněhu společně se všemi družinovými dětmi.
Do akce se ke školní družině zapojilo 21 pedagogů, 3 správní zaměstnanci, 3 přátelé školy.
Celkem bylo na obou pracovištích vybráno a za naši školu odesláno na konto Kola pro Afriku
2764 Kč.
V měsíci březnu nás ještě čeká hlasování na facebookových stránkách. Termín bude včas
oznámen.

Soutěž opavských družin v plavání
Dne 13. 2. 2014 se žáci ŠD Krnovská zúčastnili plavecké soutěže v městském bazénu
v Opavě. Naši školu reprezentovali 4 žáci. Závodů se zúčastnilo mnoho škol z Opavy a okolí.
Žák 2. tř. A. Michalčík plaval 15 m, žáci 4. tř. 25 m volným způsobem. Na svůj start se
všichni pečlivě připravovali – rozcvička, rozplavba, masírování svalů, ale ani tato pečlivá
příprava nestačila na medailové umístění. Konkurence byla veliká.
Děti byly za svou snahu a odvahu odměněny sladkostmi. Všem patří za reprezentaci školy
poděkování.
Ped. doprovod žáků a dohled byl zajištěn vychovatelkou ŠD Mařádkova D. Vávrovou.
Umístění: 14. A. Michalčík 2. tř.
10. M. Plachká 4. tř.
17. A. Bílka
4. tř.
18. S. Kocián
4. tř.

Dětský karneval:
Dne 18. 2. 2014 v odpoledních hodinách uspořádaly vychovatelky ŠD Krnovská dětský
karneval pro obě družinová pracoviště.
Žáci ŠD Mařádkova se po obědě přesunuli do tělocvičny ZŠ Krnovská, kde celá akce
probíhala. Při zajímavých soutěžích se žáci obou pracovišť společně seznámili a za přípravu a
výrobu masek byli odměněni sladkostmi.
V průběhu celého karnevalu děti soutěžily a tančily za doprovodu reprodukované hudby.

Literárně – hudební odpoledne
V tomto měsíci se nám podařilo na ŠD Mařádkova uspořádat dvě taková společná odpoledne
s písničkami a básničkami.
Úkolem je se naučit jednu zadanou písničku, kterou si společně zazpíváme s hudebním
doprovodem a pak se již jednotlivá oddělení prezentují s písničkami, které žáci umí ze školy a
básničkami, které se naučili k danému období nebo je složili. Na tato setkání se žáci hodně
těší, vzájemně si pomáhají při výpadku textu, odměňují se potleskem. Obě odpoledne se
dětem vydařila.

Zimní olympiáda
Nevhodné sněhové podmínky nedovolily uspořádat naše sportovní radovánky na sněhu.
Jediné dva dny jemné sněhové pokrývky nám umožnily utvořit klouzačky a to děti pořádně
využily. Došlo i na krátkou koulovačku.
S probíhajícími ZOH v Soči se ale žáci seznamovali s novými olympijskými disciplínami,
společně se nám podařilo online fandit M. Sáblíkové při jejím startu na 5 000 m. V hernách si
děti tvořily nástěnky s našimi úspěšnými sportovci a probíhaly neustálé diskuse k jejich
výkonům.

Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka

