ZPRÁVA ŠD – říjen 2018
Téma: „Pozorujeme a vyjadřujeme barvy podzimu“
Plán měsíce října byl naplněn mnoha akcemi a soutěžemi. Děti si také užily dva dny podzimních
prázdnin 30. a 31. 10. 2018. Teplé podzimní dny děti trávily na zahradě, nově také sportováním na
maxi trampolíně, dále na hřišti u sv. Hedviky na provazových průlezkách, houpačkách aj. 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.
Projekt Drakiáda - V průběhu druhé poloviny měsíce října se uskutečnila na obou pracovištích
tradiční "Drakiáda". Projekt byl zahájen vv soutěží ve výrobě, kresbě nebo malbě dráčka na pracovišti
Mařádkova. Děti tvořily samostatně, ve dvojicích i kolektivně. Hned v úterý 16. 10. se do projektu
zapojily děti z pracoviště Krnovská. Společně se vydali do městských sadů pouštět draky. Nádherné
podzimní větrné počasí jim přálo a draci létali vysoko. Některé děti si drakiádu obohatily stavěním
domečků z přírodnin pro skřítky. Odpoledne si děti užily a na pracovišti Mařádkova si svými draky
vyzdobily své herny.
Ukončení a vyhlášení výsledků Soutěže ve sběru žaludů

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Keramický kroužek – činnost zahájena 2. 10. Děti se seznámily s materiály, pomůckami a byly
poučeny o bezpečnosti při práci. Vyrobily si: Ježek – miska (vytlačováním), model Hřib a Muchomůrka
(modelování), miska z točených válečků (spojování tenkých válečků stočených do šnečků).

SOUTĚŽE A AKCE:
Zahájení činnosti keramického kroužku
Výtvarná soutěž „Není drak jako drak“
Výtvarná soutěž „Namaluj si svůj trolejbus“
Návštěva knihovny - téma 1. republika – viz web
Den a večer se strašidly ve ŠD
Na čtvrtek 25. 10. 2018 uspořádali pedagogové 1. st. ZŠ ve spolupráci s vychovatelkami školní družiny
„Den a večer se strašidly“. U budovy školní 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 na „strašidýlka“ čekaly tradiční účastnické medaile a v „Jedové chýši“ u ŠD a také
v jídelně ŠD už 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: Čtení před spaním, Malá čarodějnice – vybrané
kapitoly, Povídání o pejskovi a kočičce, Ve strašidelné škole – pohádkový příběh z časopisu Dráček
V komunikačním kroužku (odpočinková chvilka po příchodu ze školy do ŠD) téma k diskuzi - chováme
se ohleduplně, pomáháme si, kamarádíme se, spolupracujeme
V zájmových činnostech (vv a prč) Podzimní strom – obtiskování bublinkové folie, vystřižení větví,
dolepení (dokončení z minulého měsíce), Veselé dýně (koláž) – ťupání temperovými barvami pomocí
houbičky, vystřihování, dolepení očí, zubaté pusy, vytrhávání a lepení papírových proužků – tráva,
nalepení na černou čtvrtku, Halloweenská kočka – rozfoukávání vodových barev pomocí nápojového
brčka, dolepování očí, dokreslení detailů fixy, Čarodějnice – kresba progressy, halloweenské obrázky
– tupování houbičkami přes šablonu – čarodějnice, netopýři, hrad, omalovánky – podzimní a
halloweenské téma.
Zvířata – papírové vystřihovánky a skládačky, vybarvování, vystřihování a skládání (motivováno Dnem
zvířat 4. 10.), Záplatovaný drak – polepování vystřiženého draka kousky barevných papírů, dokreslení
„záplat“ fixem, dokreslení detailů, navazování mašlí z krepového papíru na provázek, Netopýr na
špejli – vystřihování, vybarvování, lepení na špejli, Halloweenská dýně, Kostlivec – vystřihovánky a
skládačky, vybarvování, Maska čarodějnice – vystřihování, vybarvování, přichycení kloboukové
gumičky, Čarodějnice ze skládaného papíru – vystřižení a vybarvení obličeje, kresba bílým fixem na
černý papír – šaty, nalepení hlavy na tělo ze skládaného papíru pomocí tavné pistole
K oblíbeným činnostem se řadí konstruktivní hry se stavebnicemi Geomag, Cheva, Seva, LaQ, Blok
Vista, plastová ozubená kolečka a kostky.
V rekreační činnosti - pobyt na zahradě ŠD – skákání na trampolíně, míčové hry, skákání přes lana a
švihadla, chůze po chůdičkách, soft tenis, drobné pohyb. hry, kreslení křídou na chodník, hry
s kočárky a panenkami, volné hry. Vycházka na hřiště Sv. Hedviky (lanová pyramida, houpačky,
míčové hry, závodivé hry). 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 – Četba k poslechu, otázky týkající se porozumění textu, povídání s dětmi
o zvířatech (Den zvířat 4. 10.), doplňování číselné řady 0 – 10, pracovní list s omalovánkou, DH
Pexetrio Abeceda, skládání slov z kostiček s písmeny
Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen – četba k poslechu, povídání s dětmi o výročí 100 let od založení
republiky
Odpočinkové činnosti - povídání, volné kreslení, vybarvování omalovánek, četba k poslechu,
prohlížení a četba z časopisů Dráček a Sluníčko, stolní a společenské hry: Dooble, Uno, Spící královny,
Čarodějky, Piráti, Kvak, Dixit, Modelky, Smart hry. Hry na koberci s autodráhou a autíčky, s vláčky,
s kostkami, s vojáčky, hry s panenkami a kuchyňkou. Hry s plastovými zvířátky a dinosaury

2. oddělení - Ježci
V oddělení si v rámci projektu CČČD – Kluk a pes, Františkova velká kniha pohádek, Strážkyně
krystalu, Nejkrásnější pohádky
V zájmových činnostech (vv a prč) - Halloween – děti si obkreslení na papír květinu a vystřihnutí,
malování vodovými barvami dýni, upíra nebo Frankensteina a nakonec dolepení plastických očí,
Pavučina – tupovací technika, dokreslení pavučiny, vystřihnutí pavouka a lepení, Listy – frotáž se
jménem, Sova – nakreslená větev, obtisk ruky, dokreslování, Veverka – stříhání, lepení, Havran – tisk
ruky na papír, vystřihování, dolepování, Skřítek – kombinovaná práce s polystyrenovou koulí, barvami
a šiškou, Drak – skupinová práce s kartonem, krep. papírem, Lucerna - 3D
V rekreační činnosti - pobyt na zahradě, míčové hry, hra Na školu, skákání na trampolíně, pohybové
hry v herně, Domeček, stromeček aj.
Příprava na vyučování – početní úlohy do 50 (na stromě sedělo 25 ptáčků, 4 odletěli,…), četba
pohádky, rozvoj slovní zásoby
V odpočinkových činnostech - povídání si o podzimu – barvy podzimu, změna počasí, skládání
halloweenského příběhu ve skupinkách a povídání si o rozdílu mezi Halloweenem a dušičkami,
skupinové a hromadné hry: Šla jsem do obchodu a koupila jsem si (každý přidá jednu věc a další musí
vše zopakovat a přidat další), městečko Palermo, tichá pošta (odezírání ze rtů), hry: Uno, Dobble,
Kvak, lego, dřevěné kostky, omalovánky, Ubongo, Seva

3. oddělení - Lišáci
V oddělení si v rámci projektu CČČD jsme četli příběh O jabloňovém skřítkovi, Pohádky z celého
světa, poslouchali pohádky z CD – Kočka Moura, Špalíček pohádek, Pohádková lampička a Pražský
skřítek Kulíšek. Rozečetli jsme soutěžní knížku „Puntičkáři“.
V komunikačním kroužku (odpočinková chvilka po příchodu ze školy do ŠD) jsme si povídali a
vysvětlovali nevhodné chování mezi dětmi, jak poznáme, kdo je náš kamarád.
V zájmových činnostech (vv a prč) – do družinové soutěže „Není drak jako drak“ jsme vyrobili dva
draky – velkoplošné modely k výzdobě herny a chodby, jeden s potiskem z bramborových tiskátek,
které jsme si vyrobili, druhý vyzdobený různými technikami ve tvaru listů. Zapojili jsme se do soutěže
vyhlášené Magistrátem města Opavy „Namaluj si svůj trolejbus“. K činnosti jsme hojně využívali
ořechové skořápky „Ořechová skořápka pokaždé jinak“– červené k výrobě muchomůrek na nožičce
z bezové větvičky, hnědé k výrobě hříbků na nožičce z korku, černé k výrobě pavoučků. Z korku jsme
také vyráběli panáčky a zvířátka ke hrám Ze skleniček jsme vyráběli ježky – omotáváním provázku
s očkama z žaludových čepiček a bodlinkami z drobných modřínových a borovicových šišek.
K duchaření jsme si vyráběli malá strašidýlka z plastových kelímků, bílé látky a provázku. Hernu jsme
si vyzdobili kreslenými netopýrky.
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. Nově si děti mohly zasportovat na maxi
trampolíně. V herně hry dle zájmu a vlastního výběru, hry ve dvojicích, skupinkách, ale i individuální

činnost např. skládání puzzle, motivů z Fróblových tvarů a žlutých trubiček a různých hlavolamů,
omalovánky na podzimní téma, hry s autíčky,
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, hry s autíčky. 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?“

4. oddělení – Veverky
V oddělení si v rámci projektu CČČD četli Pohádky bratří Grimmů
V zájmových činnostech – vv a prč: malování obrázků na téma Dopravní prostředky – pastelky,
progresa, fixy, vybarvování omalovánek, malování a tvoření strašidel – lepení stříhání, temperové
barvy, malování listů, otisky listů – temperové a vodové barvy, výroba masek na Halloween – lepení,
stříhání, barvení, výroba papírových draků – otisky korkových zátek, temperové barvy, lepení,
stříhání, tvoření bambulí pomocí bambulkovače, konstruktivní hry se stavebnicemi: Seva, kostky
V rekreační činnosti sportovali na zahradě, trampolína. V herně Monopoly, Kvak, karetní edukační
hry, Lovci perel, Aktivity aj.

5. oddělení – Myšáci
V oddělení si v rámci projektu CČČD - Kouzelná třída, Dědečku vyprávěj - v rámci četby se děti učí
pozornosti, vyjadřování, rozvoji slovní zásoby.
V komunikačním kroužku – si společně povídali o státním svátku 28. října. Vyrábění symbolu ČR –
trikolora, státní vlajka.
V zájmových činnostech (vv a prč) – Dýně - práce s tvrdými barevnými papíry, stříhání, lepení,
vyškrabávání obrázků s halloweenskou tématikou – barevná voskovka, tuš – vyškrabávání netopýra,
dýně, kočky, skupinová práce – Pavučina – černá nebo bílá tempera, malování nebo výroba pavouka
a následné dolepování, Ruce – obtisk dlaně na papír a dokreslování strašidelného obličeje,
Strašidelné lucerny – obkreslení, práce s barevně křiklavými papíry, zapojení do soutěže Není drak
jako drak – dle zájmu dětí.
V rekreační činnosti - sportovní aktivity na zahradě ŠD, na hřišti u sv. Hedviky – míčové hry, závody
v běhu, houpačky, trampolína. Hry v herně – kostky, stavebnice, deskové a karetní hry, didaktické
hry. Kreslení a vyrábění dle vlastní fantazie.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
AKCE ve ŠD:
Oslava 100 let vzniku ČR - povídání o státních symbolech, prezidentech, poslech hymny, pracovní
listy, doplnovačky
Jablíčkohraní – viz web
Drakiáda – viz web
Ukončení Soutěže ve sběru žaludů
Lampionový průvod
Halloween v družině

Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ:
6. oddělení
V rámci projektu CČČD v oddělení četli tituly Zuzanka, Medovníček a řeka Modrávka - povídání
o příbězích, ilustrace
V komunikačním kroužku - povídání s dětmi o podzimu, o změnách v přírodě, změny počasí, barvy
podzimu, pouštění draků oslavy 100 let vzniku ČR, Dušičky, Helloween, vzpomínka na zemřelé
V zájmových činnostech (vv a prč) - Ježek – mozaika z barevných papírů, Havrani na větvi - koláž,
Usměvavé dýně, Pavouci - helloweenská výzdoba k zavěšení, Netopýři- temperové barvy, Duchové a
strašidla- práce se suchým pastelem, Strom a barevnými listy- akvarelové pastelky, černý fix,
podzimní omalovánky, výroba papírových čarodějnic
Rekreační činnost – pobyt venku -zahrada, volná hra, švihadla, míčové hry, koloběžky, skateboardy,
chůdy, houpačky, městské sady – hřiště - rozvoj rovnováhy, rychlosti a obratnosti, sběr přírodnin

7. oddělení
V rámci projektu CČČD - Cestování s Velrybou, příběh O Janičce a její čarovné kočce
V komunikačním kroužku jsme si povídali o rozlišování stromů podle listů a plodů, Den zvířat - 4. 10.,
Mezinárodní den stromů, jak tráví děti volný čas na podzim - pouštění draků, pobyt v přírodě, výlety,
Den vzniku samostatného československého státu - 100 let, Halloween
V zájmových činnostech (vv a prč) - Sovička na stromě - kresba progressy, tisk temperovými barvami
pomocí houbičky, stříhání, lepení, Muchomůrka - tisk listí vodovými barvami, stříhání, lepení
List - kresba voskovkami, malování vodovými barvami, Strom - kresba progressy, vlajka ČR - libovolná
technika, Čarodějnice, Dýňový panáček - 3D figurka, vybarvování, vystřihování, lepení, Strašidelná
krajina - 3D krajina, vybarvování, vystřihování, lepení, výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí vlastní tvorba
Rekreační činnost – hry v herně - Seva, Lego, Logik, Uno, Žížalky, Pexeso, NH Na dopravu, Na farmu,
Na rodinu, pobyt na zahradě ŠD - míčové hry, závodivé hry, jízda na koloběžce, na skateboardu, skoky
přes lano, volná hra dětí, PH Hloupý kuchař, Bumbrlík. Vycházka do Městských sadů, pobyt na hřišti,
sběr přírodnin. Sledování DVD - Hotel Transylvánie

Příprava na vyučování - DH Řetězová reakce, Slovní fotbal, Tiché putování, Kuba řekl, Pantomima
Zábavný podzimní kvíz, hra v roli – T. G. Masaryk, strašidelná spojovačka 0 - 15 + barevné kombinace,
individuální vypracování úkolů, DH - Ypsilonie

8. oddělení
V rámci projektu CČČD si v oddělení nejstarších dětí přečetli knihu Zlobilky. Povídali si o přečtených
povídkách, které mají poučný charakter
V komunikačním kroužku - si povídali na téma podzim. Jaké práce se dělají na podzim na zahradě,
o podzimním počasí, čím je podzim charakteristický, podzim v přírodě – opadávání listí, poznávání
stromů a jejich listí, hry na podzim, podzimní zelenina, ovoce a jejich sklizeň. Připomenuli si
Mezinárodní den stromů a Den vzniku samostatného Československa.
V zájmových činnostech (vv a prč) - malování listů a podzimní zahrady, parku – kresba voskovkami,
pastelkami, malování podle šablony, omalovánky – použití tužky, pastelky, fixy, malování a
vystřihování stromů – práce s temperovými barvami, malování povídky „Holčička a bublina“ –
kreslení pastelkami a fixy, malování dýní, netopýrů, ježibaby – kreslení pastelkami, fixy, voskovkami,
spojování obrázků pomocí čísel a jeho vymalování – použití tužky, malování pastelkami, vlastní tvorba
dětí, výroba listů – práce s tvrdým papírem, vystřihování, kreslení, výroba podzimních panáčků –
práce s barevným papírem, přírodním motouzem, vystřihování, lepení, vystřihování ovoce a zeleniny
z barevného papíru
Rekreační činnost: při aktivním odpočinku pobývali na školním hřišti - rozvoj pohybových dovedností,
hry v herně - karty, Uno, Ubongo, Žížaly, Froste, Dobble, Lego, Seva, slovní fotbal - kdo vymyslí
nejvíce slov na zadané písmeno, opakování si barev v angličtině.

Drahoslava Hobžová, ved. vychovatelka ŠD

