Zpráva ŠD – červen 2014
Soutěž „O nejmňamkovitější bábovku“
Po ukončení květnové Malé olympiády, Večerníčku v ŠD a oslavy Dne dětí ve škole jsme
s dětmi vyhodnotili soutěž bábovek, která byla součástí těchto akcí.
Samozřejmě všechny děti propagovaly právě tu bábovku, kterou pekla jejich maminka.
Nebylo vůbec jednoduché z tolika dobrot vybírat.
Dětem k páteční snídani připravilo pohoštění 54 maminek. Nakonec jsme vyhodnotili
11 bábovek, po kterých se nejrychleji „zaprášilo“. Velký úspěch měly lentilkové lokomotivy,
jahodový motýl, tříbarevná bábovka, listové šátečky, mufiny, řezy s mandlemi, klasická
bábovka s posypem a další.
Celkem 11 maminek bylo oceněno utěrkou, která byla výtvarně zpracována jako diplom
z 1. ročníku „O nejmňamkovitější bábovku“, ale moc děkujeme všem maminkám, které se
akce zúčastnily a dětem napekly.

Den dětí
Dne 3. 6. 2014 se na pracovišti ŠD Krnovská uskutečnilo zábavné odpoledne ke Dni dětí.
Vlivem nepříznivého počasí se soutěže konaly ve školní tělocvičně, ale to dětem rozhodně
nevadilo a celou akci si pěkně užily. Děti soutěžily v družstvech a ta nejlepší byla odměněna
sladkostmi a diplomy.

Turnaj školních družin okresu Opava ve fotbale
Dne 10. 6. 2014 se 10 žáků ŠD 1. – 3. tř. zúčastnilo turnaje ve fotbale, který pořádala ŠD při
ZŠ B. Němcové na fotbalovém hřišti Sokol Slavkov Opava.
Sjelo se10 družstev z opavských družin. Našimi soupeři byli žáci ZŠ E. Beneše, B. Němcové,
ale i ze sportovní ZŠ Englišova. Konkurence byla veliká, soupeři silní. Naši chlapci se
k zápasům postavili s velikým nasazením a o výhru nad soupeřem se velice snažili.
Na stupních vítězů jsme se neumístili, ale za podaný výkon se chlapci nemuseli stydět.
Nasbírali jsme cenné zkušenosti z celého průběhu turnaje, který se hrál podle pravidel
minikopané a těšíme se na další ročník. Chlapci hráli čestně, snažili se a za sportovní chování
a reprezentaci ŠD byli po příjezdu do Opavy odměněni zmrzlinou.

Soutěž v točení kruhu a přeskakování lana
V pátek 13. 6. 2014 byly pro děti připraveny soutěže v točení kruhem a přeskakování lana. Do
soutěží se zapojili nejen dívky, ale i chlapci, kteří při točení kruhu kolem pasu byli velice
šikovní, někteří v soutěži předčili i děvčata.V jednotlivých odděleních proběhlo vyřazovací
kolo, kde měli žáci za úkol udržet točící kruh kolem pasu co nejdéle. Z tohoto kola postoupili
tři nejlepší do kola finálového, kde se soutěžící utkali o 1. – 3. místo.
Vítězové: 1. Veronika Rutová
odd. Gepardi
2. Veronika Doležalová odd. Lišáci
3. Eva Zástavová
odd. Lišáci

V oblíbené soutěži v přeskakování lana děti soutěžily o největší počet přeskoků přes točící
lano.
Nejvíce přeskoků docílili: 1. Alexandra Latková 137 odd. Vlčata
2. Veronika Doležalová 93 odd. Lišáci
3. Terezka Lexová
92 odd. Sovičky
Všichni soutěžící obdrželi drobnou sladkost a vítězové byli odměněni sladkostmi a věcnými
cenami našich sponzorů.

Cesta za pokladem – celodružinová akce
Dne 23. 6. 2014 jsme na obou pracovištích připravili dětem vědomostní soutěž Cesta za
pokladem.
Na pracovišti Mařádkova byla soutěž situována na dolní školní zahradu, kde žáci 1. - 3. třídy
měli za úkol vyřešit 12 otázek z různých oblastí vzdělávání / přírodověda – prvouka –
vlastivěda, počty – matematika, kreslili, popisovali atd /. Mohli soutěžit jako jednotlivci, ve
dvojicích nebo trojicích. Žáci 4. a 5. třídy měli za úkol zodpovědět 16 otázek a soutěžili jako
jednotlivci. Úkoly byly ztíženy tím, že děti musely v zahradě najít různě rozvěšené karty
s úkoly a řešit je ve správné postoupnosti 1 – 12, 1 – 16.
Po vyřešení úkolů všemi dětmi se dozvěděli poslední otázku, která byla skryta v hádance.
Musely zjistit, kde je poklad ukrytý.
Poklad byl objeven, všechna oddělení dostala hru badbington a všechny děti byly odměněny
sladkostmi.
Na pracovišti Krnovská akce proběhla v Městských sadech ve stejném dni ve formě hry
Šipkovaná. Nejstarší děti se vypravily s p. vychovatelkou do parku, aby připravily trasu.
Během cesty plnily různé úkoly, luštily kvízy a morseovku. Na školní zahradě pak všichni
společně hledali a také našli poklad i sladkou odměnu.
Touto akcí pro děti jsme se společně rozloučili s pracovním školním rokem ve ŠD .

Sběr papíru ŠD ve školním roce 2013 / 2014
Na konci června 2014 jsme ukončili sběrovou akci ŠD pro tento školní rok.
1. odvoz - leden
2. odvoz - duben
3. odvoz - červen

3 320 kg
1 770 kg
5 250 kg

Celkem jsme nasbírali a do sběrny odevzdali
10 340 kg papíru.

Vyhodnocení neaktivnějších sběračů:
V oddělení Soviček se celkem do akce zapojilo 23 dětí a společně nasbíraly 1 311,3 kg.
1. K. Moserová
2. L. Rubá
3. M. Špaček

301,3 kg
219 kg
197,6 kg

Hranici 100 kg překonal také D. Černohorský 117 kg
V oddělení Vlčat se zapojilo 16 dětí a odevzdaly 1 088,7 kg.
1. E. Paláčková 225 kg
2. M. Krásová 164 kg
3. V. Ťapťuch 114,5 kg
V oddělení Lišáků se do sběru zapojilo 19 dětí a nasbíraly 929 kg.
1. K. Havlíková
108 kg
2. A. Kociánová
102 kg
3. K. Schaffartziková 85 kg
V oddělení Gepardů se zapojilo 7 žáků a nasbírali 438,5 kg.
1. J. Michelová 248 kg
2. N. Ludwigová 74 kg
3. M. Kavala
72 kg
Všechny děti, které se akce zúčastnily, byly oceněny drobnými věcnými odměnami a
sladkostmi, nejaktivnější sběrači obdrželi hodnotné věcné ceny.
Děkujeme všem rodičům, kteří se s dětmi do soutěže zapojili a pomohli tak získat nemalé
finanční prostředky na nákup sportovních a výtvarných potřeb, her a hraček pro děti.

V odděleních byl ukončen projekt Celé Česko čte dětem.

Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka

