ZPRÁVA ŠD – říjen 2017
Téma: „Pozorujeme a vyjadřujeme barvy podzimu“
V říjnu zahájily svoji činnost zájmové kroužky – výtvarné čarování, keramický kroužek 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.
Na obou pracovištích pokračujeme ve sběru žaludů.

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Výtvarný kroužek Výtvarné čarování – v rámci kroužku děti navštívily halloweenskou párty v MŠ
Šrámkova, pracovaly na halloweenské téma – Drak v oblacích, netopýři a kočky.
Keramický kroužek – podzimní téma – Ježek a mistička, vykrajování ovoce a ježků - zápich,
modelování ovoce, modelování – sova, kočka, pes (šamotová hlína). Úprava výrobků patinováním a
glazurou.

SOUTĚŽE A AKCE:
„Obrázek, který potěší hned dvakrát“
Každoročně se s dětmi zapojujeme do nějaké charitativní akce. Letos jsme si vybrali projekt, který
pomáhá dětem ubytovaným v zařízení Klokánek.
1. kolo výtvarné soutěže na podporu projektu Fondu ohrožených dětí Klokánek bylo vyhlášeno
na téma „Co jsme zažili o prázdninách“ a Pohádkové příběhy“. Do soutěže jsme za pracoviště vytvořili
18 prací a společně s pracovištěm Krnovská jsme odeslali 21 obrázků.
Jablíčkohraní ve školní družině
Protože se tato akce dětem velice líbí, pokračovali jsme v činnostech na téma jablíčko také ještě
z kraje října.
Drakiáda
Středa 18. 10. 2017 byla krásná a slunečná, proto jsme se rozhodli pro pouštění draků na louce
u Stříbrného jezera. Děti ze všech oddělení, které měly zájem (75 dětí), si přinesly do školní družiny
své draky. Po vydatném obědě jsme se vydali procházkou ke Stříbrnému jezeru. Počasí bylo opravdu
nádherné, jen větřík foukal méně, než jsme si přáli. Po základních instrukcích a drobných opravách
dráčků se všechny děti a vychovatelky snažily dostat krásně barevné dráčky co nejvíce k nebi.
Některým z dětí se to dařilo lépe, některým se na tvářích objevily slzičky smutku, že jejich dráček
nelétá. Ale nakonec si všechny přítomné děti drakiádu užily a těší se na další.

Večer se strašidly ve ŠD
Na úterý 24. 10. 2017 uspořádali pedagogové 1. st. ZŠ ve spolupráci s vychovatelkami školní družiny
„Večer se strašidly“. Na Večer se strašidly byli rovněž přizváni a v rekordním počtu pozvání také přijali
rodiče s dětmi z přilehlých MŠ.
U družiny všechny přivítala nefalšovaná čarodějka a průvod stovek dětí odvedla na start Strašidelné
stezky, na které děti plnily mnoho různých úkolů. Na určených stanovištích foukaly do pavouků,
házely kostrou, plížily se tajuplným tunelem a další a další. Na konci stezky na „strašidýlka“ čekaly
tradiční účastnické medaile a v „Jedové chýši“ u ŠD již měly k dispozici teplý čaj a pro všechny bylo
připraveno bohaté občerstvení. Velké poděkování patří p. Krásové, která nám s přípravou
občerstvení opět velice pomohla a svými napečenými dobrotami (strašidelné mufinky, oko
na vidličce, lízátko – strašidýlko, čarodějovy drápy aj.) ozvláštnila celé občerstvení a tak i letos
připravila všem neskutečný kulinářský zážitek. Celý večer provázelo teplé podzimní počasí a skvělá
nálada všech účastníků. Akce se dětem i rodičům velice líbila.

Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ:
1.oddělení – Sovičky
V oddělení si v rámci projektu CČČD přečetli: knížku soutěžní knížku O kocourkovi Špindírkovi a
odeslali do Kniho-reje odpovědi na soutěžní otázky, rozečetli knížku Draka je lepší pozdravit, aneb
o etiketě.
V komunikačním kroužku (odpočinková chvilka po příchodu ze školy do ŠD) si společně povídali
o tom, jak poznají kamaráda, povídali si o tom, proč je lepší se k ostatním chovat slušně a zdvořile.
V zájmových činnostech (vv a prč) se děti zapojily do projektu Klokánek „Obrázek, který potěší hned
dvakrát“, 1. kolo vv soutěže. Dále vybarvovaly omalovánky s podzimními a halloweenskými motivy,
kreslily čarodějnice, kočičky, vystřihovaly a skládaly dýně, kočky, auta, autobusy, barevné čepice,
kostlivce, duchy, netopýrky, čarodějnické drápy a vše se jim moc podařilo. Do prč si připravovaly a
lisovaly listy.
K oblíbeným činnostem se řadí konstruktivní hry se stavebnicemi Geomag, Cheva, Seva, LaQ, Blok
Vista, plastová ozubená kolečka a kostky.
V rekreační činnosti Sovičky pobývaly na zahradě, kde hrály pohybové, míčové a závodivé hry, kreslily
křídou na chodník. V herně hrály oblíbené stolní a společenské hry dle vlastního výběru. Na koberci
nejraději hrají s autodráhou, vláčkodráhou, kostkami, námětové hry Na rodinu, Na cukrárnu,
Na obchod, hry s dinosaury, zvířátky a drobnými figurkami.
Příprava na vyučování – v oddělení si povídali o podzimu, o úrodě, zdravé stravě, o podzimních
pracích na poli. Vyplňovali pracovní listy, povídali si o sběru přírodnin, pouštění draků o oblíbených
hrách na podzim, počítáním kaštanů se orientovali v číselné řadě, hráli DH hry na procvičování učiva –
Zatleskej a poslouchej, Slovní kopaná, Autobus, procvičují hlasitou četbu – příběhy z časopisu Dráček.

2. oddělení – Ježci
V oddělení si v rámci projektu CČČD – četli knihu Krysáci a Podzimní pohádky
V komunitním kruhu řešili nově vzniklé problémy a konflikty a po vyjasnění si děti samy navrhují, jak
situaci odčiní. Mají vyhlášenou soutěž ve sbírání razítek za pěkné chování v rámci družiny, jídelny a
šatny.
V zájmových činnostech (vv a prč) si vyrobili podzimní dekorace do herny – Deštníky, Draky na nebi,
tiskli pomocí listů a Západ slunce z papírového tácku. Tvořili listy pomocí žilkování, dráčky
s mašličkami, skřítky – podzimníčky z listí, halloweenské motivy na papírovém talíři.
V rekreační činnosti – míčové hry (fotbal, vybíjená), skákání přes švihadlo, hra na školu, hra
s panenkami, pohybové hry v herně: hra „Na sochy“, „Stromeček, domeček, hříbeček“
Příprava na vyučování – povídání si o tom, proč padá listí, koloběh vody, jehličnaté stromy,
v matematice - slovní úlohy na procvičování sčítání a odčítání do 50 a v angličtině procvičování barev
za pomocí hry „Čáp ztratil čepičku“.
V odpočinkových činnostech – volné kreslení, kreslení k příběhu, vybarvování omalovánek, hry
na koberci: stavění z kostek, hra s plyšovými hračkami.

3. oddělení – Lišáci
V oddělení si v rámci projektu CČČD četli vybrané pohádky z knihy Pohádky z hor – četba
s poučením, vybrané pohádky z knihy Diamantová sekera, příběhy z knihy Zuzanka a její přátelé,
pohádky z knihy Český Honza. Poslouchali tematické pohádky z CD – Broučci a CD O větrném
mužíčkovi.
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. Povídali jsme si o přípravě na Večer se strašidly
ve ŠD.
V zájmových činnostech (vv a prč) jsme se zapojili do vv soutěže projektu Klokánek - „Obrázek, který
potěší hned dvakrát“, otiskem dlaně tvořili Ježky, kombinovanou technikou vyráběli Draky – nácvik
uzlíků a mašliček, Vítr – rozfoukávaná kapka tuše, Netopýry s dobrůtkou - z tvrdého černého kartonu
– vystřihování a skládání, halloweenské omalovánky a mandaly. Loutka Čarodějka – návlek na prsty,
Čarodějku – modelování hlavičky s kloboukem, volné modelování. V rámci Jablíčkohraní jsme z kraje
října ještě vyráběli jablíčko „ Ruka přátelství“, krájeli jablíčka na křížaly, ale děti je snědly začerstva
spolu s ostatními jablíčky, která nám ještě v oddělení zůstala. V oddělení také rádi zpíváme a to za
doprovodu hudebního nástroje, opakujeme si písničky ze školy, ale nacvičujeme i nové.
Rekreační činnost: pobyt na zahradě, volné hry a odpočinek na dekách, DH Na školu, pohybové hry
se sportovním nářadím – švihadla, kruhy, soft pálky a další. V herně hry dle zájmu a vlastního výběru,
hry ve dvojicích, skupinkách, ale i individuální činnost např. skládání puzzle a různých hlavolamů.
V odpočinkové činnosti si děti i nadále nejraději hrají na koberci – děvčátka, ale i kluci v kuchyňce a
kluci pak kostkami, autíčky a zvířátky. Ale k oblíbeným činnostem patří také deskové a společenské

hry, které máme v oddělení - Ubongo, Kaleidoskop, Letadla, Lodě, Piškvorky, stavebnice La Q,
Mikádo, ozubená kolečka, Blok Vista, Geomag a Seva. Před ukončením činnosti v herně a přechodem
do oddělení Myšáků 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, barev, počítání aj.

4. oddělení – Veverky
V oddělení si v rámci projektu CČČD četli vybrané pohádky z knihy Nejkrásnější pohádky.
V komunikačním kroužku si povídali o podzimu, zdravé výživě, barvách podzimu.
V zájmových činnostech – prč: malovali jablíčka, dle vlastní fantazie Podzimní salon krásy, tvořili
halloweenskou výzdobu – pavouky, čarodějnice, duchy, netopýry, dýně.
V rekreační činnosti sportovali na zahradě. V herně nejraději hrají hry Monopoly, Kvak, karetní
edukační hry, Lovci perel, Aktivity aj.

5. oddělení – Myšáci
V oddělení si v rámci projektu CČČD četli tituly Šmoulové a Dobrodružství s myškami.
V komunikačním kroužku – si společně povídali o změnách v přírodě, připomenuli si Den zvířat –
o přezimování, přikrmování zvěře, o zvířecích útulcích. V rámci Dne stromů si povídali o chování
člověka v přírodě, v lese, o využívání dřeva.
V zájmových činnostech (vv a prč) – využívali k tvorbě netradiční materiály – korky, kuchyňské
ruličky, špejle, vidličku aj. Vytvořili papírové draky – mačkaný krep. papír, ježky - bodlinky vytvořili
pomocí vidliček. Tvořili halloweenské motivy – strašidelné pavouky, skládali papírové duchy a
čarodějnice.
V rekreační činnosti sportovali na zahradě a interaktivním hřišti u sv. Hedviky, hráli kolektivní a
míčové hry.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
AKCE ve ŠD:
Pomáháme pejskům a kočičkám
Sbírka pamlsků, hraček a dek pro zvířátka spojená s návštěvou útulku v městských sadech se
uskutečnila 16. 10. 2017.
Jablíčkohraní
Také v naší družině na Krnovské byly v prvním říjnovém týdnu pro děti nachystány výtvarné, pracovní
a zájmové činnosti pro tuto akci.
Za pomocí bramborových tiskátek a šablon vytvořily krásné papírové koláže jablek a hrušek. Vybarvily
si omalovánky jabloní a naučily novou básničku. Všichni společně pekli jablečné štrúdly. Děti loupaly a
strouhaly jablka, nastrouhané pak kladly na listová těsta, pocukrovaly, posypaly skořicí. Za pomocí
paní vychovatelky pak zavinuly do štrúdlu a potřely vajíčkem. Upečené štrúdly dětem moc chutnaly.

Drakiáda
V úterý 17. 10. 2017 pořádala školní družina pro děti drakiádu. Využili jsme nádherného podzimního
počasí a s dětmi jsme se vypravily do nedalekého parku. Z dálky bylo vidět, jak se draci prohání
po obloze a nechají se vést. Odpolední pobyt v přírodě jsme si všichni užili.

Halloween ve ŠD
Dne 30. 10. 2017 si všechny děti užily strašidelné odpoledne ve ŠD a večer se děti zúčastnily školního
lampionového průvodu.
„Obrázek, který potěší hned dvakrát“
1. kolo výtvarné soutěže na podporu projektu Fondu ohrožených dětí Klokánek. Do soutěže jsme
za pracoviště odevzdali 3 práce.

Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ:
6. oddělení
V rámci projektu CČČD v oddělení četli z knihy Káťa a Škubánek a rozečetli si knihu O letadélku
Káněti.
V komunikačním kroužku (odpočinková chvilka po příchodu ze školy do ŠD) si povídali o podzimní
přírodě, o trávení volného času na podzim, o podzimním počasí, o sklizni ovoce a zeleniny a jejich
důležitosti pro zdraví a připomněli si Den zvířat.
V zájmových činnostech (vv a prč) vybarvovali omalovánky dle vlastního výběru, tematické
omalovány, např. Jabloň, pracovali s listy – Muchomůrka, tiskli bramborovými tiskátky – Jablka
a hrušky, vyráběli papírovou koláž – Sovička, navlékali na paměťový drátek, vystřihovali a skládali 3D
obrázky.
Rekreační činnost – děti pobývali na zahradě a přilehlém hřišti, hráli míčové hry, jezdili
na koloběžkách, hráli pohybové hry – Hloupý kuchař, Cukr, káva, čokoláda, vyvolávanou aj. oblíbené
hry. Vyšly si také na vycházku do městských sadů, kde sbíraly přírodniny k výtvarné činnosti.

7. oddělení
V rámci projektu CČČD si přečetli knihu Štaflík a Špagetka.
V zájmových činnostech (vv a prč) se v oddělení zapojili do projektu Klokánek „Obrázek, který potěší
hned dvakrát“, a do soutěže předali tři práce. V dalších činnostech se zaměřili na práci s přírodninami
s podzimní a halloweenskou tématikou. Pomocí razníků a tuše vyráběli draky, tvořili papírové koláže
na téma dýně, vyráběli netopýry a duchy. V rámci Jablíčkohraní tiskli bramborovými tiskátky.
Rekreační činnost – vycházeli na vycházky do městských sadů a na vycházky do blízkého okolí školy,
k pobytu venku využívali k volné hře školní zahradu.

8. oddělení
V rámci projektu CČČD si v oddělení nejstarších dětí přečetli knihu Začarovanou třídu.
V zájmových činnostech (vv a prč) - v rámci Jablíčkohraní vytvořili v oddělení výtvarnou koláž.
Rekreační činnost: při aktivním odpočinku pobývali na školní zahradě a uskutečnili vycházky
do městských sadů.

Drahoslava Hobžová, ved. vychovatelka ŠD

