ZPRÁVA ŠD – červen 2015
Tento měsíc byl tematicky zaměřen na léto a blížící se prázdniny.
Bylo dáno více prostoru libovolným hrám dle vlastního výběru dětí, volné výtvarné činnosti.
V rámci oddělení si děti s vychovatelkami povídaly o blížících se prázdninách, o letních
činnostech a možných sportech, ale také o bezpečnosti v průběhu prázdnin. Povídaly si o
svých zážitcích na školních zotavovacích akcích v Jeseníkách, Beskydech a nedalekých
Jakartovicích.
Rovněž v kroužku Výtvarné čarování si děti zavzpomínaly na pobyt v přírodě a kreslily
obrázky na téma Můj nejhezčí zážitek ve škole v přírodě.

Vernisáž a zahájení výstavy
Dne 8. 6. 2015 jsme se zúčastnili v prostorách Obecního domu v Opavě zahájení výstavy
soutěžních prací výtvarné soutěže ŠD „Všechno lítá, co má peří“ a ocenění autorů a kolektivů
vítězných prací.
Naše ŠD si odnesla diplomy za dvě vítězné práce a jedno čestné uznání.

Pojmenuj si svůj autobus – vv soutěž
Ve čtvrtek 25. 6. jsme se zúčastnili v depu DPM Opava v Kylešovicích slavnostního otevření
nových ekoautobusů a ocenění vítězných návrhů. Do soutěže jsme za ŠD přihlásili 4 návrhy a
tři byly zrealizovány. „Naše“ nové autobusy nesou názvy: Studánka, Hlásek, Jeníček a
společně s Opavíkem z pracoviště Krnovská a Mařenkou z loňského školního roku naši školu
na veřejnosti prezentuje již 5 dopravních prostředků. Pěkná akce byla zakončena společnou
jízdou všech zúčastněných dětí v nových autobusech z Kylešovic k hypermarketu Albert a
zpět, kterou si děti náramně užily.

Akce ŠD:
Hledání pokladu – šipkovaná
Dne 1. 6. byla pro děti na pracovišti Mařádkova připravena pěkná soutěžní hra – Hledání
pokladu.
Procházkou v okolí družiny děti plnily různé úkoly ze znalostí dopravní výchovy,
matematiky, soutěžily v atletických dovednostech, skládaly tajenku a plnily různé kvízové
otázky. Posledním úkolem každého oddělení bylo najít „Strážce pokladu“, sdělit správně
vyluštěné heslo a poté si najít svůj poklad.
Vše dopadlo dobře a poklad byl nalezen.

Návštěva knihovny KPBO – pobočky v Kateřinkách
Ve středu 3. 6. 2015 navštívily děti z oddělení Lišáků (ŠD Mařádkova) a Lvíčat (ŠD
Krnovská) knihovnu v Kateřinkách.
Pro děti byl připraven zábavný soutěžní program, kde si společně vyzkoušely jaké to je např.
složit ze svých těl písmena a slova, luštily pohádkové tajenky a kvízy, společně soutěžily ve
večerníčkovém pexesu a jako vždy odcházely velmi spokojené.
Za krásné programy jsme jako poděkování předali knihovnicím na konci školního roku
keramického koníka, kterého vyrobily děti v keramickém kroužku.

Turnaj Robina Hooda
V pátek 5. 6. se děti na pracovišti Krnovská vypravily do městských sadů. Poslechly si
legendu o Robinu Hoodovi, zdejší park se na chvíli proměnil v Sherwoodský les a děti se
vžily do role členů Robinovy družiny. Soutěžily v lukostřelbě, hodu šiškou na cíl, skoku do
mechu, v lesním běhu a dalších netradičních disciplínách. Na závěr si každá družina
vyhodnotila nejlepšího bojovníka a všichni dostali zaslouženou odměnu. Odpoledne se
vydařilo a všechny děti docházely z Sherwoodského lesa jen velmi nerady.

Malá letní olympiáda /projekt ŠD/
Čtvrteční odpoledne 11. 6. 2015 se všechny děti školní družiny zúčastnily netradiční letní
olympiády na školní zahradě. Děti soutěžily ve 4 družstvech a reprezentovaly státy – Česko,
Slovensko, Německo a Francii. Soutěžily v pěti disciplínách – přenášení vody, slalom se
třemi míči, speciální překážkový běh, slalom s míčkem na pálce, běh ve dvojicích se
zavázanýma nohama. Reprezentaci své země braly velmi zodpovědně a po celou dobu se
velmi hlasitě povzbuzovaly. Všichni sportovali bez podvádění, vědomi si hesla:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
Na závěr na všechny čekala sladká odměna.

Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru
V polovině měsíce jsme odvezli poslední kontejner papírového sběru, celkem 2 070 kg,
vyhlásili a odměnili nejaktivnější sběrače za 2. pololetí a nejaktivnější sběrače školního roku
2014/2015.
Výsledky za 2. pololetí 2014/2015
Sovičky:
1. M. Ťapťuch
200 kg
2. M. Vehovský
159 kg
3. S. Holešová
144 kg
Ježci:
1. M. Kopřiva
2. P. Konečná
3. K. Simkaničová

883 kg
170 kg
86 kg

Lišáci:
1. M. Krásová
2. V. Papež
3. K. Moserová

432 kg
327 kg
307 kg

Veverky:
1. T. Ryba
2. V. Ťapťuch
3. V. Doležalová

124 kg
122 kg
90 kg

Celoroční vyhodnocení:
1. M. Kopřiva
997 kg
2. K. Moserová
617 kg
3. V. Papež
616 kg
4. M. Krásová
552,7 kg
310 kg
5. M. Ťapťuch

6. K. Havlíková
7. V. Bahenská
8. P. Konečná
9. K. Svoboda
10. T. Kuba

284,2 kg
278,9 kg
277 kg
225,1 kg
212 kg

Na obou pracovištích jsme vyhodnotili celoroční hru Správný družináček.
V každém oddělení byli vyhodnoceni a odměněni dva hráči, nejaktivnější dívka a chlapec.

Návštěva psího útulku v Městských sadech – pracoviště Krnovská, odd. Dráčci
Dne 25. 6. jsme navštívili psí útulek v Městských sadech.
Všichni jsme se těšili na pejsky a kočičky, nachystali si pro ně granule a mlsání.
Přivítala nás paní ošetřovatelka. Povykládala nám, jak se pejsci do útulku přijímají a jak se
tady o ně starají. Pak už jsme si šli pejsky prohlédnout. Viděli jsme také nově postavené
bydlení pro kočičky. Nejdéle jsme se zdrželi u výběhu se štěňátky – byla roztomile hravá a
naše dobrůtky jim moc chutnaly.
Možná se sem vrátíme s rodiči a některému z těch roztomilých pejsků i kočiček dáme nový
domov.

Návštěva jízdárny v Opavě – Kateřinkách
Ve čtvrtek odpoledne 25. 6. 2015 navštívily děti z oddělení Soviček a Ježků jízdárnu v Opavě
- Kateřinkách. Měly možnost projít si areál jízdárny, hladit si a nakrmit koně. Největší zážitek
však děti měly z projížďky na koních. Dva menší koníčci byli pro nás nachystaní a děti si
projížďku velice užily.

Výlet do Hradce nad Moravicí a Žimrovic
Děti z oddělení Soviček a Ježků si v pondělí 29. 6. 2015 vyjely v dopoledních hodinách se
svými vychovatelkami na výlet do Hradce nad Moravicí a Žimrovic. Počasí přálo, tak se
společně do družiny vrátili až v odpoledních hodinách, spokojeni z krásného výletu.
Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka ŠD

Z činnosti jednotlivých oddělení:
1. oddělení – Sovičky
Téma měsíce: Těšíme se na léto a prázdniny
1) Plníme úkoly Správného družináčka, vyhodnocení za měsíc květen a červen a současně
vyhodnocení za celý školní rok 2014/2015 proběhlo 18. 6. 2015.
2) V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme si poslechli pohádku Sedmero krkavců,
kterou krásně vyprávěl Petr Štěpánek a zaslali jsme odpovědi na soutěžní otázky červnového
Kniho-reje.
Přečetli jsme vybrané pohádky z knihy Křemílek a Vochomůrka a U všech čertů.
Z pohádkových příběhů jsme přečetli tyto příběhy: U Vykukolů, Legrační dům, Udivený
medvěd, Ztracené písmenko, U babičky, Dva špunti, Nemluva a Praprapradědeček.

3) V kroužku Výtvarného čarování (8. a 15. 6.) si děti zavzpomínaly na zotavovací pobyt
v Jakartovicích a v Beskydech a kreslily obrázky na téma Můj nejhezčí zážitek ve škole
v přírodě (kresba fixy, pastelkami, instantními temperovými barvami – dle volby dětí)
V pondělí 22. 6. jsme ukončili činnost kroužku a za odměnu za celoroční práci jsme šli
s dětmi do cukrárny na zmrzlinu.
4) Výtvarné a pracovní činnosti:
Vv:
- Prázdninový deník – výroba deníčku z kartonu a měkkých papírů, rýsování linek podle
pravítka, dekorování obalu (kreslení, nalepování vystřižených tvarů, nalepování drobných
dekorací z razníku, mašličky, knoflíčky atd.)
- Mořská panna – práce se šablonou (vybarvování voskovými pastelkami, vystřihování,
zavěšení na provázek)
Prč:
- pletení náramků z vlny
- výroba papírových ramp pro skateboardy (papírové kartony, lepící páska, fixy, pastelky)
- konstruktivní hry se stavebnicemi Merkur, Cheva, Seva, Blok Vista, Geomag, kostky,
pletení gumiček, spojování řetězů z „céček“, skládání Hama korálků
- třídění her a stavebnic, lepení poškozených obalů
5) Příprava na vyučování:
- převyprávění čtených pohádek, otázky týkající se porozumění textu
- povídání s dětmi na téma Léto, prázdniny, dovolená (na co se těším, co rád v létě dělám,
kam pojedu na dovolenou, možná nebezpečí a rizika)
- hlasité předčítání dětí
- hádanky, kvízy (časopis Dráček/červen 2015)
- DH Slovo (skládání slov z písmenek)
- číselné spojovačky, procvičování sčítání a odčítání, násobení a dělení – vybarvování
obrázků dle výsledků
- DH Supermatematik (vytváření příkladů na sčítání a odčítání, násobení a dělení)
- DH Příroda v kostce (rozvoj paměti a pozornosti, vědomostní otázky – děti 2. tř.)
- DH Co se změnilo (rozvoj pozornosti, paměti)
6) Ostatní činnosti:
pobyt venku – hry s míči, skákání přes lano a švihadla, závodivé hry, pétanque, badminton,
líný tenis, chůze po chůdičkách, házení kroužky na cíl, kreslení křídou na tabuli a na chodník,
volné hry
stolní a společenské hry v herně (Piráti, Čarodějky, Spící královny, Uno, Dobble, Dixit, Dogs,
Osadníci z Katanu, Člověče nezlob se, Aktivity, Monopoly, atd.)
hry na koberci se stavebnicemi, kostkami, autodráhou, vláčky
námětové hry Na rodinu, Na obchod, Na Zoo
kreslení, vybarvování omalovánek
7) Události:
1. – 5.6. 2015 pobyt dětí 1.A na zotavovací akci v Jakartovicích
1.6. Hledání pokladu – šipkovaná
11.6. – Mala letní olympiáda
18.8. – Vyhodnocení sběru a Správného družináčka
25.6. – Návštěva jízdárny v Opavě – Kateřinkách
29.6. – Výlet do Hradce nad Moravicí a Žimrovic
L. Tesárková

2. oddělení – Ježci
- Vv – omalovánky, kreslení dle vlastního zájmu – pastelky, voskovky, fixy
- kreslení na téma těšíme se na prázdniny, nejkrásnější zážitek z prázdnin – pastelky,
voskovky
- Pv – zdokonalování již vyrobeného fotbalového hřiště – výroba tribun, kabin, vlajek,
plakátů – úklid všech hraček ve skříních, třídění kostek, autíček, lepení krabic od her,
stavebnic – úklid před prázdninami
- Individuální zájmová činnost – v rámci výchovné činnosti pořádání turnaje ve fotbale na
vyrobeném hřišti
- konstruktivní hry – stavění si hradů z kostek, stavění si z Chevy, pletení gumiček, hra na
obchod
- Tv – sportování na zahradě – individuální činnost dle zájmu dětí – přeskok přes lano,
švihadla, malování křídami, fotbal, hra na honěnou, vyvolávaná, učíme se chytat míček do
baseballové rukavice, stavění si bunkrů na zahradě.
- Celé Česko čte dětem, tituly – Honzíkova cesta, poslech CD – Sedmero Krkavců. Povídání
si o přečtených kapitolách
1.6 – 5.6. 2015 – zotavovací pobyt v Penziónu nad Stájí v Jakartovicích, děti 1.A a 1.B
11.6. – Malá letní olympiáda
25.6. – vycházka do jízdárny v Opavě – Kateřinkách
29.6. – Výlet do Žimrovic a Hradce nad Moravicí
Bc. D. Beranová

3. oddělení – Lišáci
V tomto měsíci jsme se zaměřili na příchod léta a s ním spojenými prázdniny.
1) Plníme úkoly Správného družináčka, vyhodnocení za měsíc květen a červen a celoroční
vyhodnocení 2014/2015 proběhlo 18. 6. 2015.
2) V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme si poslechli pohádku Sedmero krkavců, a
zaslali jsme odpovědi na soutěžní otázky červnového Kniho-reje. Četli jsme si z encyklopedií.
3) V keramickém kroužku si děti, které byly na začátku června na zotavovacích akcích,
dokončily své výrobky a společně jsme si uklidili keramickou dílnu.
4) Výtvarné a pracovní činnosti:
Vv:
Louka – kresba a malba na plátno a tvrdý karton(akvarelový pastel)
Beruška – kreslení a malování do celostátní soutěže Slet berušek v Česku 2015
Kam pojedu na prázdniny – volná technika
Vlajka – kresba vlajek různých států podle encyklopedie
Prč:
Výroba berušky do soutěže – sklo, krep. papír, plyšové drátky
pletení náramků přátelství z příze a vlny
slepování ramp pro autíčka a skateboardy – výkresové čtvrtky, lepící barevné pásky, barvy,
fixy
výroba vlastních herních desek pro stolní hry
konstruktivní hry se stavebnicemi Merkur, Cheva, Seva – „kamera na cestách“, Geomag,
kostky, pletení gumiček, spojování řetězů z „céček“ – barevné variace, skládání Hama
korálků na nových podkladovými deskách, stavění z plastových víček – pyramidy
třídění her, stavebnic a oprava poškozených krabic

5) Ostatní činnosti:
pobyt venku – hry s míči, skákání přes lana, švihadlová školka – přeskoky, závodivé hry,
badminton, kreslení křídami, volné hry, pletení věnečků z pampelišek a sedmikrásek, sběr
rostlin k lisování,
stolní a společenské edukační hry v herně (Kaleidoskop, Malý kufřík, Čarodějky, Uno, Bang,
Dobble, Člověče, nezlob se, Aktivity, Mikádo atd.)
hry na koberci se stavebnicemi, kostkami, nezatříděnými figurkami – dle vlastní fantazie,
dřevěnou farmou a vláčkovou stavebnicí,
oblíbená stolní hra Na obchod, volné kreslení, vybarvování předkreslených předloh a
omalovánek, kresba komiksových postav
Sledování DVD příběhu „Paddington“
6) Události:
1.6. Hledání pokladu – šipkovaná
3.6. Návštěva knihovny v Kateřinkách
8.6. Návštěva vernisáže a zahájení výstavy v Obecním domě „Všechno lítá, co má peří“ –
převzetí diplomů za vítězné práce
8. – 12.6.
Zotavovací akce žáků 2.B a 3.A – Beskydy
11.6.
Malá letní olympiáda
12.6.
Ukončení projektu CČČD
18.8.
Vyhodnocení sběru a Správného družináčka
D. Hobžová

4. oddělení – Veverky
1) Plníme úkoly Správného družináčka, celoroční vyhodnocení proběhne 18. června.
2) V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme přečetli knížky Domov pro Marťany a
Boříkovy lapálie.
3) Výtvarné a pracovní činnosti:
Vv: Diplomy a přáníčka ke Dni otců (papír, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy, vodové barvy)
Prč: Výroba papírových domečků - kolektivní práce (papír, nůžky, lepidlo)
Volné malování vodovými barvami, volná kresba,
Výroba obrázků – zažehlovací korálky
Hry v herně – Aktivity, Ligretto, Double, Bang, Zlatá horečka
Konstruktivní hry se stavebnicemi – Lego, Geomag...
4) Odpočinkové činnosti:
Povídání s dětmi v kruhu o plánech na prázdniny – tábory, dovolená, volné kreslení, volná hra
5) Zájmové a rekreační činnosti:
Pobyt na zahradě ŠD – míčové hry, skákání přes švihadlo, Soft tenis...
Pobyt v tělocvičně – vybíjená
6) Jiné činnosti:
Přenášení a ukládání sběru
P. Hřivnová

5. oddělení – Lvíčata
- v rámci projektu CČCD jsme dočetli knihu Dívka z černé věže, začali jsme číst České
pověsti pro malé děti od M.Drijverové. Díky těmto pověstem se děti dověděly mnoho
zajímavého z českých dějin, např. jak se stavěl pražský most, kdo byla kněžna Libuše...

Pobyt venku
- celý měsíc červen jsme věnovali především pobytu venku, tomu byly přizpůsobeny aktivity.
Také během procházek v Městských sadech jsme se zaměřili na pohyb a rozvoj rychlosti a
obratnosti. Na školní zahradě děti hrály především vybíjenou, ale také jiné míčové hry
Na jelena, Na třetího....
PV
Lev – král zvířat- tématické ztvárnění zvířete (školní výlet do ZOO)
Jahoda – práce s papírem, barvy, dolepování
VV
Můj největší zážitek z výletu – volné kreslení
Jiné činnosti
3.6. – návštěva knihovny v Kateřinkách, zúčastnilo se 17 dětí
19.6. – proběhlo v našem oddělení vyhlášení celoroční soutěže Správný družináček. Nejvíce
lvíčků, které děti sbírali po celý rok, měli Danek Mička a Maruška Křempková.
Mgr. S. Němejcová

6. oddělení – Medvídci
Tento měsíc byl tematicky zaměřen na léto a blížící se prázdniny, proto činnosti a aktivity
v družině byly věnovány těmto tématům.
Činnosti odpočinkové
V rámci tohoto druhu činností jsme si s dětmi povídali o prázdninách, o létu a o zotavovací
akci. Žáci si také rádi hráli s libovolnou hračkou, volně malovali a vybarvovali omalovánky.
V rámci CČČD jsme s dětmi četli pohádky a příběhy z těch knih – Pohádky z čarovné
jeskyně, O zlaté rybce a jiné slovanské pohádky, Tatínkovy pohádky a v době zotavovací
akce jsem dětem četla z libovolných knih.
Činnosti rekreační
Děti mají rády procházky do Městských sadů a přilehlém okolí, procházky kolem potůčku a
v okolí školy. Navštívili jsme hřiště, na zahradě děti nejraději hrály míčové hry a libovolné
V herně žáky tradičně nejvíce baví konstruktivní hry jako je LEGO, SEVA, CHEVA,
SEKO4.
Ze stolních her děti nejvíce hrály Dostihy a sázky, puzzle, stolní fotbal, Logik, Ledové
království, karty, karetní hry UNO a Život, Žížaly, Člověče, nezlob se.
Činnosti výtvarné
Jahody – práce s barvami, štětičkami do uší, nůžkami a lepidlem
Vybarvování mandaly podle svého jména
Kresba na tričko – práce s barvami na textil a šablonou
Motýlci – práce s barvami, štětičkami do uší, lepidlem a nůžkami
Rybky – práce s tužkou, černým tenkým fixem a pastelkami
Příprava na vyučování
Opakování učiva z druhé a třetí třídy v rámci zotavovací akce.
Opakování násobilky s žáky druhé třídy.
Jiné činnosti
5.6. – Turnaj Robina Hooda
8. - 12.6. – Ozdravný pobyt v Karlově.
8.6. – Děti byly poučeny o režimu dne a o bezpečném chování na ozdravném pobytu.

18.6. – Vyhodnocení celoroční hry Správný družináček – z oddělení Medvídků byli vítězové
Vendula Ondřejová a Michal Ondráček.
22.6. - 26.6. – Povídání si s dětmi o prázdninách, o letních sportech a o bezpečnosti během
prázdnin.
Mgr. S. Polášková

7. oddělení – Dráčci
V oddělení Dráčků se děti věnovaly nejvíce rozvoji obratnosti a tělesné zdatnosti. Několikrát
navštívily lanové centrum na dětském hřišti v Městských sadech.
Zde také měly při vycházkách jedinečnou možnost pozorovat přírodu, její proměny v letním
ročním období, pozorovat život vodních živočichů a rostlin v městském náhonu.
V rámci projektu Cele Česko čte dětem jsme četli knihu I.Březinové – Začarovaná třída
A stále oblíbenou Pipi Dlouhou Punčochu od A. Lindgrenové.
Za nepříznivého počasí jsme skládali z papíru lekníny, tvořili Krakonošovy zahrádky – stavby
z přírodnin a na památku se ŠD jsme si savováním vyrobili koláž na prázdninové tričko
5.6. – O poklad Robina Hooda – letní olympiáda v netradičních disciplínách
25.6. – Návštěva Městského zvířecího útulku
Mgr. Š. Bociánová

