Zpráva ŠD – říjen 2014
Měsíc říjen byl tematicky zaměřen na příchod podzimu a jeho typických znaků. Všechny
výtvarné a pracovní činnosti byly rovněž motivovány podzimem. Děti tvořily z netradičních
materiálů, přírodnin, textilu, papírových sáčků, kartonových komponentů, ze skartovaného
papíru, zažehlovacích korálků, pěnové gumy, z oblíbených pletacích gumiček, „céček“,
slepovaly papír. modely. Vyzkoušely si obtisky z plodů, připravovaly jablečné záviny,
kašírovaly z gázoviny, škrobu. Závěr měsíce byl věnován Halloweenu.
Dětem byl vysvětlen rozdíl mezi Halloweenem a Památkou zesnulých.
Vychovatelky pracoviště Krnovská se zapojily do příprav slavnostního otevření školní
zahrady.

Bezpečnostní opatření:
Žáci byli poučeni o zvýšených bezpečnostních opatřeních při příchodu a odchodu ze ŠD
(zápis v TK). Rodiče byli s opatřeními seznámeni a vyzváni ke spolupráci. Ve všech
odděleních byla ved. vychovatelkou zadána kontrola Přihlášek do ŠD – zapsaných osob
pověřených vyzvedáváním dítěte ze ŠD.
Zájmové kroužky:
Byla zahájena činnost zájmových kroužků:
• Keramika – D. Hobžová
• Pohybové hry – D. Strnadlová
• Pohybové hry – S. Polášková
• Flétna – Š. Bociánová
Spolupráce s rodiči:
I nadále se úspěšně rozvíjí spolupráce s rodiči. V tomto měsíci jsme od rodičů obdrželi
několik stolních her, množství omalovánek, výtv. potřeb, puzzle, skákací míč aj.
Rodiče se také ve velké míře podílejí na vyhlášené sběrové akce. V loňském roce jsme
1. kontejner odváželi v lednu, letos odvážíme 3.11.2014. V rámci sběrové akce i letos
spolupracujeme se Střediskem školního stravování na budově Mařádkova 15, které nám
přenechává kartonový papír a krabice.
Žáci z oddělení Veverek vych. V. Trulleyové se zavázali k pravidelnému přenášení tohoto
papíru na budovu ŠD, kde krabice rozlepují a ukládají.
Velkou pomocí byla spolupráce rodičů pp. Krásové, Schaffartzikové, Papežové a p. Havlíka
při akci Večer se strašidly (viz Večer se strašidly ve ŠD).
Paní Kramná, která má dcery na pracovišti Krnovská, věnovala ŠD Mařádkova 2kg bonbonů.

VŠEM RODIČŮM ZA TUTO SPOLUPRÁCI VELMI DĚKUJEME.
PŘINÁŠÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZLEPŠENÍ VYBAVENÍ ŠD.

Sponzoři:
V měsíci říjnu ved. vychovatelka oslovila majitele tří opavských firem. Všichni věnovali ŠD
finanční prostředky. Na nákup televize do relaxační herny na pracoviště Mařádkova bylo
zatím získáno 5 000 Kč.
Materiální vybavení:
• 4 stolní hry BOOM – BOOM
• 4 sety „Céček“
• Lego – creative
• 2 stavebnice Geomatic
• Wikki Stix tyčinky – modelovací materiál k podpoře jemné motoriky
• 4 koše na přenášení venkovních sportovních potřeb
• 10 ks bloků barevných kartonových papírů
Na sociálním zařízení u dívek v 1. patře prac. Mařádkova bylo odstraněno poškozené zrcadlo.
Bylo nahrazeno zrcadlovými kytičkovými foliemi a to v obou patrech.

Družinové akce:
Vyřež si svoji dýni:
Školní družina se zúčastnila soutěže vyhlášené Arboretem Nový Dvůr a předala 1 vyřezanou
dýni – Malou mořskou vílu.
Správný družináček:
Do celoroční hry se připojila také dvě odd. na pracovišti Krnovská:
Medvídci s vych. S. Poláškovou a Lvíčci s vych. S. Němejcovou.
Projekt CČČD
V rámci projektu CČČD navštívily 3.10.2014 vybrané děti z odd. Veverek s vych.
V. Trulleyovou MŠ Sluníčko. Měly pro děti připravenou četbu k poslechu z dětské knížky
Broučci Jana Karafiáta a po četbě zábavné úkoly.
Stejná akce proběhla 24.10.2014 v MŠ Sadová.
V rámci projektu byly v odděleních ŠD čteny tyto knihy:
O líné babičce – soutěžní kniha, odpovědi byly do Kniho – reje odeslány 16.10.2014.
Čarodějnice Eulálie, Výlet do Pekla, Cestování po světě, Dětský atlas světa, Nejkrásnější
pohádky – O čarodějnicích, Špalíček pohádek a říkadel, Maminčiny pohádky, Kocour
v botách a jiné románské pohádky, Devatero pohádek, Tajemství proutěného košíku, Žluťásek
Apolenka a 33 pohádek, Výpravy za dobrodružstvím.
Drakiáda:
pracoviště Krnovská:
- drakiáda proběhla dle plánu 17.10.2014 u víceúčelové haly v Opavě. I přes nepřízeň počasí,
které celé akci nepřálo, bylo zataženo, mokro a neustále hrozilo, že začne pršet, se
družinová drakiáda vydařila. Děti zapojily veškeré své schopnosti a díky jejich šikovnosti
draci brzy vzlétli. Tři nejšikovnější děti byly odměněny diplomem a sladkou odměnou.

pracoviště Mařádkova:
- drakiáda se vzhledem k dešti a mokré trávě na školní zahradě uskutečnila o týden později,
tj. 24.10.2014. Volný prostor zahrady a možnost rozběhnout se z kopce pomohlo mnoha
dětem „vyhnat“ draky do výšky. Draci létali vysoko, různě klikatě a děti si užily spoustu
legrace. Všechny děti s draky byly odměněny malou sladkostí a tři nejšikovnější byli
odměněni drobnými věcnými předměty, které jsme získali z různých firem.
Majitelka draka, který uvízl na stromě, Viktorka Klementová, byla odměněna mimořádnou
cenou útěchy.
Jablíčkohraní:
V týdnu od 13. – 17.10.2014 proběhl v oddělení Ježků a Soviček týden Jablíčkohraní. V rámci
této akce si děti vyzkoušely různorodé činnosti. Stříhaly, lepily, modelovaly, tvořily z papíru,
textilu, z pěnové gumy – všude jen samá jablíčka. Na závěr týdne si v odděleních připravily
z listového těsta jablečný závin (loupaly ořechy, strouhaly jablka, pracovaly se skořicí a
cukrem, potíraly vajíčkem atd.). Paní kuchařka Stehlíková dětem záviny upekla ve školní
cvičné kuchyňce a pak už jen všichni ochutnávali a mlsali vlastnoručně vyrobenou dobrotu.
Vítání prvňáčků 2. část:
Sportovními hrami „Lovení ocásků, Motanice a Papírový ostrov“ si prvňáčci se svými
kamarády z oddělení kolektivně zasoutěžili a užili hodně legrace. Na závěr je čekala
za sportovní chování sladká odměna.
Večer se strašidly ve ŠD:
Dne 30.10.2014 byla pro žáky ŠD, 1. st. ZŠ připravena kolektivem vychovatelek a pedagogů
1. st. ZŠ tvořivo-zábavná akce Večer se strašidly ve ŠD.
Pozváni byli také rodiče s dětmi spolupracujících mateřských škol – Sadová, Krnovská a nově
také Havlíčkova.
V 17.30 hod byly zahájeny tvořivé podzimní dílničky v budově ŠD. Děti společně s rodiči
vyráběly halloweenské motivy – netopýrky z lepenky, strašidýlka z pap. kapesníčků,
vystřihovaly papírové duchy, slepovaly z připravených komponentů sovičky, kompletovaly
z papíru a vlnité lepenky pavoučky a tvořily dýňové zápichy.
O akci byl velký zájem nejen z řad našich rodičů, ale družinu navštívilo také mnoho dětí a
rodičů z oslovených mateřských škol a rodiče s dětmi z pracoviště Krnovská, jejichž
vychovatelky se na průběhu akce také podílely.
Po absolvování dílniček ve ŠD a stezky odvahy, kterou pro ně na školní zahradě připravili
kolegové z 1. st. ZŠ, bylo pro rodiče a děti v jídelně ŠD připraveno pohoštění, které nám
sponzorsky pomohly zajistit rodiče našich žáků pp. Krásová, Schaffartziková, Papežová a
p. Havlík. Napekli a připravili výborné halloweenské dobroty.
Jako poděkování byly rodičům předány dárky z keramiky.

Drahoslava Hobžová
Vedoucí vychovatelka

