ZPRÁVA ŠD – říjen 2016
Téma: „Pozorujeme a vyjadřujeme barvy podzimu“
V říjnu zahájily svoji činnost zájmové kroužky - výtvarné čarování, keramický kroužek a pohybové
hry na pracovišti Mařádkova, na pracovišti Krnovská – sbor.
Plán měsíce října byl naplněn mnoha zajímavými akcemi a soutěžemi. Z kraje měsíce byl v odděleních
na obou pracovištích dokončen projekt Jablíčkohraní, který jsme zahájili v měsíci září. S nástupem
podzimních dní děti v rámci vycházek sbíraly přírodniny k výrobě podzimníčků, listy k lisování,
pozorovaly život na stromech, změny v přírodě, její rozmanitost a krásu, povídaly si o chování
v přírodě. Příroda nás v říjnu hodně zaskočila, protože hodně pršelo a nedostali jsme se tak často ke
hrám a pobytu na školní zahradě. O to více jsme využívali tělocvičnu.
Na obou pracovištích jsme pokračovali a pokračujeme ve sběru žaludů a jsme rádi, že výzvu pomáhat
zvířátkům přijalo hodně dětí, které doposud společně nasbíraly téměř 250 kg.

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
SOUTĚŽE A AKCE:
Soutěž ŠD okresu Opava ve vybíjené
Dne 18. 10. 2016 se děti ze školní družiny zúčastnily turnaje ve vybíjené. Utkaly se s devíti dalšími
družstvy. Hrálo se systémem 2 x 5 minut. Za naši družinu se prali jako lvi: Zuzana Mikolášová, Přemysl
Dubový, Jakub Martinák, David Binar, Karel Bertoldi, Jakub Hanel, Matias Vehovský, Marek Špaček,
Daniel Glos a Adam Kreisel. Zápasy byly velice vyrovnané. Přes veškerou snahu, velkou bojovnost a
velké povzbuzování se nám nepodařilo postoupit do finále. Po posledním zápase jsme se museli
poprat také se slzičkami, ale to ke sportu prostě patří. Dětem patří velké poděkování za snahu,
bojovnost a hru fair play.
Liga ŠD okresu Opava v miniházené
Dne 20. 10. 2016 jsme úspěšně odehráli 1. kolo soutěže v miniházené, ve které se naše družina
zaregistrovala. Pravidla hry byla velice přísná a časový limit omezen, pouze na jednou sedm minut.
Naši sportovci však své zápasy zvládli na výbornou a v konkurenci dalších 6 školních družin a ze sedmi
zápasů prohráli pouze jeden. Vše proběhlo v duchu fair play a velké snaze po vítězství. V průběhu
roku odehrajeme ještě tři kola. Vítěz celé ligy bude znám v červnu 2017. Držte nám palce!
Družstvo házenkářů tvoří žáci: Karolína Havlíková, Zuzana Mikolášová, Přemysl Dubový, Karel
Bertoldi, Jakub Martinák, Kamil Svoboda a David Binar.
Večer se strašidly ve ŠD
Oblíbenou akci, která se uskutečnila v úterý 25. 10. 2016 ve večerních hodinách, připravil kolektiv
pedagogů 1. st. ZŠ a vychovatelky ŠD. Zúčastnilo se jí přes 200 dětí ze ZŠ a MŠ.

Celé Česko čte dětem – soutěž Kniho – reje
Ve třech odděleních (Sovičky, Lišáci a Myšáci) byla čtena říjnová soutěžní kniha „Hlupýš“ . Do Knihoreje byly odeslány odpovědi na soutěžní otázky k obsahu knížky a celorepublikově bylo oddělení
Soviček vylosováno mezi výherci – gratulujeme!

Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ:
1. oddělení - Sovičky
V oddělení si v rámci projektu CČČD přečetli: dočetli knížku Pohádky po telefonu a přečetli soutěžní
knížku Hlupýš, ke které odeslali odpovědi na soutěžní otázky do Knihoreje a VYHRÁLI!!!!
V komunikačním kroužku (odpočinková chvilka po příchodu ze školy do ŠD) si společně povídali
o pěkném chování, vztazích mezi dětmi, o umění nabídnout pomoc a umět ji přijmout.
V zájmových činnostech (vv a prč) si ještě „pohráli“ s tématem Jablíčkohraní. Jablíčko – vybarvování
geometrickými tvary, 3D jablíčko – slepování barevných papírových proužků do tvaru jablíčka,
Jablíčka a hrušky – tupování houbičkami a dokreslení tuší. Z dalších vv prací: obtiskování listů
v podzimních tónech, omalovánka na textilu – vybarvování fixem, omalovánka s podzimními a
hallowenskými motivy, podzimní mozaika – vybarvování listu, vystřihování a lepení, duchové na hradě
– podklad kresba a nalepování duchů z bílého papíru. Děti se seznámily a vyzkoušely si relaxační
techniku Zentagle – kreslení opakujících se vzorečků na malý formát papíru pomocí černých fixů
s možností stínování tužkou.
Děti si také vyráběly prostorové figurky – Lego panáček, želva, závodní autíčko, auta z kartonu a
z krabiček, skládaly čarodějnické drápy, duchy z průsvitných papírů, z lepenky vyráběly pavouky,
modelovaly na volné téma.
K oblíbeným činnostem se řadí konstruktivní hry se stavebnicemi Merkur, Geomag, Cheva, Seva, laQ,
Blok Vista, plastová ozubená kolečka a kostky.
V rekreační činnosti si Sovičky vyšly ke konci měsíce na vycházku do sadů na sběr listů k sušení.
Příprava na vyučování – v oddělení si povídali o podzimu, o úrodě, zdravé stravě, o podzimních
pracích na poli. O této práci dětem povídal Tomáš B. a celou činnost zakončili kresbou traktorů.
V rámci zábavné přípravy doplňovali tematické prac. listy, luštili halloweenskou křížovku, křížovky se
slovy opačného významu, doplňovali rýmy. Při hlasité četbě si přečetli pohádku O tajemné skříni,
O hodném duchovi a příběhy z časopisu Sluníčko, procvičovali rychlostní sčítání a odčítání. Otázky
z poznávání dopravních značek plnili na PC v zábavném testu „Milionář“.
Jiné činnosti: v rámci projektu Drakiáda jsme v oddělení vybarvovali tematické omalovánky, vyráběli
koláž Dráček, vyplňovali prac. listy Draci a Podzim. Pouštění draků proběhne v listopadu
(za příznivého počasí).

2. oddělení - Ježci
V oddělení si v rámci projektu CČČD si v oddělení dočetli knihu Jak se stal kozel zahradníkem.
Nacvičovali říkadla, písničky a básničky o podzimu.

V zájmových činnostech (vv a prč) děti v rámci dokončení projektu Jablíčkohraní vybarvovaly
voskovkami jablíčka a prošívaly bavlnkou papírová jablíčka a modelovaly z modelíny různé druhy
ovoce . Z dalších činností: obtiskovaly temperami listy, vybarvovaly podzimní omalovánky, tvořily
mozaiku z vybarvených listů a vyráběly halloweenské dýně trhanou technikou. K Halloweenu si
vyrobily malá ubrousková strašidýlka, skládaly duchy z průsvitných papírů, netopýry se skládanými
křídly. Mezi dětmi je velmi oblíbené skládání obrázků ze zažehlovacích korálků Hama. Také Ježci se
pustili do výroby Lego panáčků, skládání autíček z krabiček a větších kartonových krabic.
V rekreační činnosti využívali přidělené hodiny v tělocvičně, kam si chodili zazávodit.
Příprava na vyučování – v této činnosti se věnovali v rámci počítání „bankovnictví“ – počítali
papírové bankovky v číselné řadě, hráli postřehovou hru Dobble a slovní hru „Auto veze balíčky“,
ve které děti vymýšlí slova na danou slabiku.

3. oddělení - Lišáci
V oddělení si v rámci projektu CČČD dočetli knížku Dášeňka, čili život štěněte a četli soutěžní knížku
Hlupýš. Při vv a pv činnostech poslouchali pohádky z CD. Nejvíce se líbila pohádka O větrném
mužíčkovi a příběhy O pejskovi a kočičce.
V komunikačním kroužku (odpočinková chvilka po příchodu ze školy do ŠD) jsme si s dětmi povídali
o pěkném vzájemném chování, o pořádku při odchodu ze třídy, o potřebě vzájemně si pomáhat,
pomoc nabídnout, ale také přijmout a poděkovat.
V zájmových činnostech (vv a prč) jsme se zapojili do vv soutěže CČČD na téma „Příběh za oknem“.
Hlavní činností bylo zpracovávání nasbíraných přírodnin, usušených semínek a pecek z ovoce,
vylisovaných listů a květů rozmanitých tvarů. Děti vyráběly podzimní svícny z obalených, obarvených
plechovek, které dekorovaly různobarevnými semínky dýně, švestkovými peckami, jeřabinkami,
kloboučky ze žaludů a jinými přírodninami. Svoji kreativitu všichni předvedli při výrobě podzimních
koláží – na kolorovanou lepenku sestavovali a nalepovali přírodniny do tvaru kytiček. Při této činnosti
jsme si společně zopakovali názvy listnatých stromů a podzimních plodů, které k nim přináleží. Krásné
tvary listů využil Marek Š. k listové koláži „Liška“, která bude s jinými pracemi vystavena v knihovně
v Opavě – Kateřinkách. Slupku melounu použila skupina děvčátek k výrobě „Ježka“ a „Myšky“,
kterými jsme si vyzdobili svoji hernu. Tiskem temperou jsme si ještě připomněli „Jablíčkohraní“ – děti
tiskly za pomoci korkové zátky „Jabloň v zahradě“. Ve výtvarných činnostech jsme se vrátili
k oblíbených mandalám s tématem „Kreativní kočka“ a věnovali jim celý druhý říjnový týden. Děti se
seznámily s prací s drceným wax pastelem. Činnost zaujala chlapce i děvčátka, přestože na výsledek
svého snažení museli počkat až po zažehlení voskové drtě a vystřižení předkresleného tvaru listu.
Rozpuštěná voskovka při této technice vytvořila pozitiv i negativ obrázku, který jsme poté využili
k následnému dalšímu vystřihování listů. Velice se také dětem podařila frotáž listů – list pod
hedvábným papírem překreslovaný voskovkou. Ve volnější činnosti si děti vybarvovaly čarodějnické
omalovánky, k výzdobě herny vystřihovaly černé pavučinky, kreslily a vystřihovaly oblíbené netopýrky
– netopýří kolonie. Novinkou pro nás byl nácvik výtvarné techniky „zentagle“, při které děti kouzlí
tenkým fixem ve čtverečku 10x10 cm různé opakující se tvary.

Rekreační činnost: pobyt na zahradě byl hodně omezen, protože v průběhu měsíce v odpoledních
hodinách velmi často pršelo. Ale i tak se nám podařilo několik odpolední na zahradu dostat a
zasportovat si, především s míči.
V odpočinkové činnosti si děti nejraději hrají na koberci. Děvčátka v kuchyňce a kluci s kostkami,
autíčky a s lego panáčky, které si přináší z domova. Ale k oblíbeným činnostem patří také deskové a
společenské hry, které máme v oddělení - Ubongo, Kaleidoskop, Letadla, Lodě, Piškvorky, stavebnice
La Q, ozubená kolečka, Blok Vista, Geomag a Seva. Rádi v oddělení hrajeme kolektivní hry „Tichá
pošta“, postřehovou hru „Co se změnilo?“, sluchovou hru „Ptáčku, jak zpíváš?“ a Bumbrlíka – hra
otázek a odpovědí z různých oblastí života, barvy, počty aj.

4. oddělení – Veverky
V oddělení si v rámci projektu CČČD četli vybrané pohádky z knihy 50 báječných pohádek.
V komunikačním kroužku si povídali o podzimu, zdravé výživě, v rámci Jablíčkohraní besedovali
na téma jablko jako symbol přátelství, vztahů a obdarování, připravovali se na Večer se strašidly
ve ŠD.
V zájmových činnostech – prč: malovali bílkovou polevou jablíčka, dle vlastní fantazie vyráběli
k výzdobě papírové draky, papírové dýně, netopýry strašidla a strašáky. Z Hama korálků sestavovali a
po té zažehlovali různé tvary obrázků.
Hv - vzpomínali a zpívali písničky se slovem „jablíčko“.
V rekreační činnosti sportovali v tělocvičně – kopaná, gymnastické míče a švihadla. V herně nejraději
hrají hry Monopoly, Kvak, Na obchod, Člověče, nezlob se, Skládají domino, legové kostky, hrají
karetní hry.

5. oddělení – Myšáci
V oddělení si v rámci projektu CČČD četli soutěžní knihu Hlupýš a Pohádky bratří Grimmů.
V komunikačním kroužku – si společně povídali o bezpečnosti silničního provozu, seznámili se se
základními dopravními značkami, vybarvovali semafory. Dalším tématem byla zdravá výživa. Vyrobili
si papírové talíře: „Co mi prospívá“ a druhý „Co mi neprospívá“. Potraviny - obrázky z letákových
novin si vystříhali, rozdělili na zdravé a nezdravé a nalepili. Na závěr společně rozebrali, proč
potraviny rozdělili právě takto.
V zájmových činnostech (vv a prč) – si vyrobili pastelkový strom – kreslení, vybarvování a dolepování
pastelkových ořezů ze strouhátka, podzimní listí – obkreslení různých tvarů listí dokreslené
pastelkami a wax pastely, tvary ovoce polepované kousky trhaného skrčeného krepového papíru.
K Halloweenu vyráběli z papírových ruliček a pevného černého papíru pavoučky, které nalepovali
na kartonové role nabarvené na bílo, strašidelné lucerny a netopýrky z omalovánky, které si sami
obkreslili, vybarvili, vystřihli a nalepili.
V rekreační činnosti sportovali při pravidelné účasti v kroužku pohybových her v tělocvičně,
na zahradě pak individuálně s nářadím dle vlastního výběru. V herně si rádi hrají s vláčkem, staví

ze stavebnic. Mezi oblíbené stolní hry patří Ubongo, Dobble, Farmáři, karetní edukační hra Uno a
didaktické hry na školu.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
AKCE ve ŠD:
„ Vánoční nastává čas“
V rámci příprav na vánoční výzdobu vyhlásili 21. 10. 2016 na tomto pracovišti výtvarnou soutěž
„Vánoční nastává čas“ na téma „Zvonky“. Děti mají za úkol jakoukoliv technikou ztvárnit symbol
Vánoc – zvonek. Soutěž bude ukončena 5. 12. 2016 a všechny výtvory budou vystaveny
na předvánočních dílnách.
Halloweenské odpoledne
Dne 31. 10. 2016 si všechny děti užily strašidelné odpoledne ve ŠD. Soutěžily, plnily úkoly, doplňovaly
testy v prac. listech, hrály hry a vyrobily si halloweenské masky a tematický zápich Duch s dýní.

Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ:
6. oddělení
V rámci projektu CČČD v oddělení přečetli vybrané příběhy z knihy Dobrodružství plyšových medvídků
a soutěžní knihu Hlupýš.
V komunikačním kroužku (odpočinková chvilka po příchodu ze školy do ŠD) si povídali o podzimní
přírodě, podzimním počasí, o sběru lesních plodů, o sklizni ovoce a zeleniny, o jejich důležitosti pro
zdraví.
V zájmových činnostech (vv a prč) vybarvovali omalovánky dle vlastního výběru, tvořili Halloweenský
strom - malovali vodovými barvami, stříhali, lepili, dokreslovali netopýry, pavučiny a pavouky,
voskovkami a barvičkami malovali dýně, foukáním brčkem, skládáním krepového papíru a lepením
vytvářeli jabloně. V rámci Jablíčkohraní upekli jablečné záviny, do skládaného tvaru javorového listu
lepili a dokreslovali obličeje, skládali papírové vlaštovky, skládali 3D duchy.
Rekreační činnost – děti si vyšly na vycházku do městských sadů, kde sbíraly přírodniny, na zahradě
při vhodném počasí hrály míčové hry, skákaly přes lano a švihadla, jezdily na koloběžce.

7. oddělení
V rámci projektu CČČD si přečetli soutěžní knihu Hlupýš a pracovali s dětskými časopisy.
V zájmových činnostech (vv a prč) se v oddělení zaměřili na práci s přírodninami, realizovali
družinový projekt Jablíčkohraní a připravovali se na Halloween. Kreslili pastelkami strašáky v poli,
otiskovali rozkrojená jablíčka a tvořili „zavařeniny“, technikou koláže vyráběli čarodějnice,
anilinovými barvami malovali zimní krajinu.

Rekreační činnost – na vycházkách do parku měly děti za úkol pozorovat ztíženou dopravní situaci
na Krnovské ul., nacvičovaly správné přecházení vozovky a chůzi ve dvojicích. Povídaly si o nutnosti
používání reflexních vestiček, reflexních prvků na oblečení. Při pobytu na zahradě společně hráli
míčové hry, honičky, Rybáři-rybáři aj.

8. oddělení
V rámci projektu CČČD si v oddělení nejstarších dětí přečetli knihu Káťa a Škubánek a Začarovanou
třídu.
Pro děti byla v rámci oddělení připravena ke Dni zvířat (4. 10.) zajímavá soutěž „Můj domácí
mazlíček“. Tématem soutěže bylo uvědomění si své odpovědnosti za svého mazlíčka. Na toto téma
děti nejen kreslily, ale také společně besedovaly o zvířátkách ze všech kontinentů.
„Co nám dala zahrádka“ – o tom, čím nás obdarovávají zahrádky na podzim. Děti si povídaly o zdravé
výživě a uspořádaly malou výstavku ovoce a zeleniny.
Na 20. 10. 2016 – Mezinárodní den stromů byla pro děti připravena procházka výukovou částí školní
zahrady. Poznávaly stromy, povídaly si o důležitosti lesů pro naši planetu, při čemž se učily otevřené
komunikaci a pozitivnímu vztahu k přírodě.
V rámci Jablíčkohraní si povídaly o tom „Jak to dělaly naše prababičky“ – rozvíjení citu pro zvyky a
tradice. Děti se seznámily se s výrobou křížal jako zdroje vitamínů a samy se do jejich výroby zapojily.
Z vlastnoručně vyrobených křížal pak vyráběly podzimní aranžmá – věnečky.
V zájmových činnostech (vv a prč) - v rámci pozorování přírody, její krásy a barevnosti si vyšli
na několik vycházek do okolí školy, které využily také ke sběru přírodnin a následně k výrobě
podzimníčků – zvířátkek na skřítků.
Rekreační činnost: při aktivním odpočinku na školní zahradě a v tělocvičně hráli míčové a pohybové
hry. V herně si při individuálně vybraných stolních hrách procvičovali soustředění, trpělivost a logické
uvažování.

Drahoslava Hobžová, ved. vychovatelka ŠD

