Zpráva ŠD – březen 2015
Činnost v odděleních ŠD byla v měsíci březnu tematicky podložena pozorování a vnímáním
změn v přírodě. Počasí ještě moc dlouhým procházkám nepřálo, přesto se v tomto směru
několik tematických vycházek uskutečnilo. Změny v přírodě mohly děti sledovat také přímo
při pobytu na zahradách školních družin.
Březen je také znám jako měsíc knihy. Byla navštívena pobočka Městské knihovny v Opavě –
Kateřinkách, kde děti prožily pěkné odpoledne.
Abychom se mohli zúčastnit soutěže školních družin v dramatické tvorbě, která je
připravována na měsíc duben, zkoušely děti dramatizaci různých nacvičovaných pohádek,
ztvárňovaly básničky.
V předvelikonočním období byla výtvarná a pracovní činnost zaměřena také k těmto svátkům.
Děti vytvářely a malovaly také proto, aby si jarně vyzdobily své herny. V některých
odděleních se selo obilí, někde se vyrábělo, peklo a pak i snědlo velikonoční linecké cukroví.
Oddělení Veverek navštívilo velikonoční výstavku v opavském Mariánu.
Do ŠD Mařádkova byli přihlášeni dva noví žáci:
1.B
Kateřina Šmídová
Gabriel Hochgeszandt
2.A

Akce ŠD:
Projekt Sněhuláci pro Afriku
V polovině března byl ukončen celorepublikový projekt Sněhuláci pro Afriku.
Naše škola – žáci s rodiči, pedagogové, správní zaměstnanci, trenéři basketbalu společně se
Zařízením školního stravování odeslala na konto Kola pro Afriku 5 204 Kč.
Společně s ostatními školami v republice bylo celkem vybráno 412 000 Kč.

Výtvarná soutěž „Všechno lítá, co má peří“
Dokončovali jsme práce do této soutěže a v polovině března proběhlo naše družinové kolo
s těmito výsledky:
Výsledky školního kola:
Kategorie 1. – 2. třída
1. Karolína Janečková
2. Honzík Lindovský
3. Martínek Ťapťuch
Zvláštní ocenění získává:
Maruška Křempková
Kategorie 3. – 5. třída
1. Michaela Vańková
1. Marie Šípková
3. Kateřina Šilhánková

2. tř. ŠD Krnovská
1. tř. ŠD Mařádkova
1. tř. ŠD Mařádkova
1. tř.

ŠD Krnovská

3. tř. ŠD Mařádkova
5. tř. ŠD Krnovská
3. tř. ŠD Krnovská

Kolektivní práce
1. Ptačí sbor – keramický kroužek
1. Obraz „Na Ptačím vrchu“

2. – 4. tř.
1. – 3. tř.

ŠD Mařádkova
ŠD Mařádkova

Do okresního kola postupují práce těchto žáků a kolektivů:
Karolína Janečková
Michaela Vańková
Marie Šípková
obraz Na ptačím vrchu
keramický Ptačí sbor
Výsledky okresního kola budou uveřejněny v měsíci dubnu.

Projekt Fíha – dýha
Školní družina se přihlásila do projektu „Fíha – dýha.
Objednali jsme si krabici rozličné barevné dýhy, se kterou budeme v rámci výtvarných a
pracovních činností děti seznamovat, případně se opět zapojíme do některé z vyhlašovaných
soutěží.

Sběrová akce – ŠD Mařádkova
V tomto měsíci jsme odvezli další kontejner papírového sběru. Papírový a lepenkový papír
nosí do ŠD nejen rodiče dětí, ale získáváme ho také díky spolupráci se Střediskem školního
stravování na budově Mařádkova 15 a tříděním odpadu na 1. st. ZŠ. Tentokrát nám kontejner
o hmotnosti 2 440 kg naložili žáci 9. tř. Děkujeme.
Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka ŠD

Zprávy o činnosti v jednotlivých odděleních ŠD:
1. oddělení: Sovičky
1) Plníme úkoly Správného družináčka
2) V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme přečetli soutěžní knížku březnového
KNIHO-REJE Prdlé pohádky a odeslali odpovědi na soutěžní otázky. Pokračovali jsme ve
čtení příběhů z knihy Heidi děvčátko z hor.
V rámci Pohádkového týdne jsme se začali učit veršovanou pohádku O princezně a drakovi,
kterou jsme si zkusili zahrát. Také jsme si v průběhu 2 týdnů přečetli několik pohádkových
příběhů: Vodník, Červená Karkulka, O zajíčkovi, lišce a kohoutkovi, Princezna na Hrášku, O
ošklivém káčátku, Velikonoční příběh.
Během celého měsíce jsme si vyprávěli o jarních a velikonočních zvycích, společně jsme
zasadili velikonoční osení a tvořili na téma Velikonoc.
3) V kroužku Výtvarného čarování si děti vyrobily a nakreslily:
- Ptáčci – soutěž Všechno lítá, co má peří (kresba tužkou, vybarvování vodovými barvami,
detaily svíčkou nebo voskovkami) – děti 1. tř.
- Čáp se skládanýma nohama nalepený na výkrese (stříhání, lepení, skládání papíru, pozadí
tisk houbičkami, využití pěnových válečků, slámy) – děti 2. tř.

- Slepička v hnízdečku s malovanými vajíčky (koláž, práce se šablonou, stříhání, lepení,
ťupání temperovými barvami, zdobení papírových vajíček) – děti 1. tř.
- Slepička s vajíčkem vyplétaným bavlnkou (stříhání, lepení, práce s jehlou a bavlnkami) –
děti 2. tř.
- Papírová velikonoční vajíčka (stříhání, tisk temperovými barvami s využitím různých
pomůcek: různé druhy papírových ruliček, špunty, víčka od fixů, bambulky, prsty) – děti 1. tř.
4) Výtvarné a pracovní činnosti:
Vv: - Ptáčci viz. Výtvarné čarování (kreslily děti, které nenavštěvují kroužek)
- Čáp se skládanýma nohama na komíně (komín z papírové trubky obalené
nabarveným papírem)
- Sněženky (vystřihování bílých květů, nalepování na papír, dokreslení stonku a listů,
dotvoření tisk temperou pomocí špuntů) – děti 1. tř.
- Kohout puzzle (vybarvování předtištěného obrázku, stříhání na díly, nalepování na
barevný papír)
- Slepičky v hnízdečku (viz. Výtvarné čarování, tvořily děti, které nenavštěvují
kroužek)
- Slepička s obtiskem ručičky (vybarvování předtištěné části slepičky, ocásek – obtisk
ručičky, tělíčko – tisk špunty)
- Malování a zdobení vyfouknutých vajíček (temperové barvy, fixy, tvary z razníku)
Prč:
- Ptačí král – královna (vystřihování dílů ptáčků z barevných a vzorovaných papírů,
lepení, uchycení na špejle)
- Ještěrka (vystřihování ještěrky podle šablony, omotávání vlnou)
- Skládání košíčků na vajíčka (košíčky připravené ke složení, dozdobení pomocí fixů,
pastelek, tvarů z razníků, stužek)
- konstruktivní hry se stavebnicemi Merkur, Geomag, Cheva, Seva, Blok Vista, kostky
- skládání figurek a zvířátek ze zažehlovacích korálků Hama
- pletení z gumiček (Zuzka Mikolášová – kabelka z gumiček)
5) Příprava na vyučování:
- hlasitá četba, převyprávění textu, kontrola porozumění textu (př. Vodnický kvíz
k pohádce Vodník)
- individuální vypracovávání domácích úkolů (vybrané děti, které mají souhlas rodičů)
- karetní DH Slovo – rychlostní skládání slov z písmenek
- logopedické hrátky s písmenky V, D, R, doplňování rýmů do veršů
- pohádkové křížovky
- Karkulčino bludiště (Najde Karkulka cestu z lesa k babičce? – hlavolam)
- rychlostní sčítání a odčítání
- vytváření příkladů na sčítání a odčítání (využití DH Supermatematik)
6) Ostatní činnosti:
pobyt venku – hry s míči, skákání přes lano a švihadla, závodivé hry, chůze po
chůdičkách, kreslení křídou na tabuli a na chodník, volné hry
stolní a společenské hry v herně (Piráti, Čarodějky, Spící královny, Uno, Dobble,
Dixit, Ubongo, Osadníci z Katanu, Člověče nezlob se, Aktivity, Monopoly, atd..)
hry na koberci s autodráhou, s vláčky, tématické hry (Na poštu, Na rodinu, Na
zvířátka), volné hry
kreslení, vybarvování omalovánek
7) Události:
Návštěva KPBO – pobočky v Kateřinkách – odpolední program pro děti s názvem
„Soutěžíme s Večerníčkem“.

Děti byly rozděleny do skupin a společně soutěžily v disciplínách jako: skládání
puzzlí, hádání melodií z večerníčků, luštění křížovek, přiřazování pohádkových postav
k večerníčkům. Odpoledne se dětem velmi líbilo a všechny děti dostaly malou
odměnu.
Odměněny byly všechny děti, které se zúčastnily, vyhodnocen z oddělení Soviček byl
Martínek Ťapťuch.
Ludmila Tesárková

2. oddělení: Ježci
Vv – práce s krepovým papírem. Procvičování jemné motoriky. Práce s barvami, barevnými
papíry. Rozvoj kreativity a představivosti dětí.
- obrazy na stěnu – měsíc , slunce
- ptačí budky s ptáčky
- velikonoční zajíčci z roliček toaletního papíru, velikonoční vajíčka ve tvaru – slepiček,
prasátek, velikonoční vajíčka omotávaná smotanými povázkami z krepového papíru
Enviromentální vých. – povídání si o jarní přírodě, změny v přírodě, přiřazování mláďátek
Rozumová výchova – Velikonoce – co to jsou za svátky, tradice
Tv – sportování na zahradě – individuální činnost dle zájmu dětí – přeskok přes lano,
švihadla, malování křídami, fotbal, hra na honěnou, fotbal. Pravidelná účast v zájmových
útvarech.
Plnění projektu – Celé Česko čte dětem, titul – Kuba nechce spát. Povídání si o přečtených
kapitolách, otázky z textu, odměňování nejlepších odpovědí, hry se slovy
Dramatizace pohádky – Červená Karkulka – zdokonalování již naučeného textu
Bc. Daniela Beranová

3. oddělení: Lišáci
V průběhu měsíce jsme se zaměřili nejen na velikonoční zvyky a tradice, ale postupně jsme
vyměňovali zimní výzdobu v herně za jarní. K činnosti rádi využíváme netradiční materiály,
tentokráte to byly rukavičky, pírka, šnečí ulity, skleněné lahve, drátek, polystyrénové kuličky,
papírové roličky, ale i oblíbené papírové tácky.
Z činnosti: plníme úkoly Správného družináčka.
V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme si četli z knih: Malin na pustém ostrově,
Pohádky o Krakonošovi, Z pohádky do pohádky. Individuálně pročítali encyklopedickou
publikaci Umějí sloni létat? a časopisy 21. století Junior.
V naplánovaném pohádkovém týdnu jsme z CD poslouchali veršované Hrubínovy pohádky.
Ty, které děti znaly, jsme společně s vypravěčem přeříkávali a vybarvovali pohádkové
omalovánky.
Výtvarné a pracovní činnosti:
Některá děvčátka se pustila i do náročnější malby na větší překližkové desky. Malovala
své oblíbené princezny z dětských příběhů. Tato činnost probíhala v kratších časových
úsecích, trvala delší dobu, ale výsledek stojí zato! K malbě děvčata využívala různé druhy
barev: akrylové, vodové, anilínové a temperové, akvarelové wax pastelky a barevné tuše.

Většina dětí se zapojila do volného malování jarních motivů – tulipány, sněženky, broučky aj.
na překližkové desky nebo paspartové kartony různých velikostí a tvarů.
Někteří se pustili do vystřihování a lepení velikonočních motivů z barevných papírů a lepenky
dle vlastní fantazie nebo návodů z brožury TOPP.
Nejvíce dětí se zapojilo do výroby rukavičkové slepičky a práce s drátkem, do ostatních
činností se děti zapojovaly podle zájmu.
K oblíbeným činnostem patří konstruktivní hry se stavebnicí Merkur, Geomag a konstrukce
ze všech typů kostek.
•

Slepička z rukavičky – dětská prstová rukavička, pírka, filc, korálky, výplń molitan.
Někteří slepičku usadili na nastříhanou papírovou trávu do košíčku a přidali malá

•

Ubrousková kuřátka

•

Skleněný motýl – využití skleněné lahve, drátek, polystyrenová kulička,
nastříhanáPETlahev

•

Ptáček z drátu – drátek a vlastní fantazie

•

Ovečka z tácku – papírový tácek, barevný karton, kytičkové výseky, stužka, pastelka

•

Velikonoční pohlednice s kuřátky – otisk prstu, anilínové barvy, černý fix

•

Papírová obálka – barevný papír, lepidlo, přesnost. Dopisní obálka na velikonoční přání.

•

Žába – papírová rulička, zelený papír různých odstínů, knoflíky – skládané nožky do
harmoniky

•

Šnek – čistá šneččí ulita, obarvení pestrobarevnými proužky, vymodelování těla ze
sochařské hlíny, slepení

•

Velikonoční cukroví – linecké těsto, vykrajovátka a šikovné ručičky. Cukroví jsme si
vyráběli ve družinové jídelně, upekli ve školní kuchyni a společně snědli u velikonočně
vyzdobených stolů v herně.

V keramickém kroužku byl naším hlavním úkolem soutěžní model „Ptačího sboru“ do
výtvarné soutěže školních družin „Všechno lítá, co má peří“. Děti modelovaly těla ptáčků - hudebníků a zpěváků, vyráběly hudební nástroje. Práce se velice podařila a nyní
čekáme na vyhodnocení odborné poroty.
Žába – práce s formou
Děti si vyrobily i velikonoční vykrajované drobnosti na špejli, modelovali jsme ozdobné
kamínky do květináčů.
Ostatní činnosti:
V herně stolní společenské a edukační hry – Uno, Double, Člověče nezlob se, Ubongo, Boom,
boom, Kufřík, Scrable, Kaleidoskop, hry na koberci dle vlastní volby.
Pobyt venku – hry s míči na zahradě, oblíbené přeskakování lana a švihadla, chůze na
dětských chůdičkách, kreslení křídami a vlastní volné hry.

Události:
Vyhodnocení soutěže Všechno lítá, co má peří - naše oddělení dalo do soutěže malovaný
obraz „Na Ptačím vrchu“, na jehož malbě se podílela také část dětí z ostatních oddělení ŠD
Mařádkova. Všechny byly odměněny.
Drahoslava Hobžová

4. oddělení: Veverky
1. Plníme úkoly Správného družináčka
2. V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme přečetli knížku Záplaťák.
3. Výtvarné a pracovní činnosti:
Vv: výroba ptáčků (šablona, papír, lepidlo, látka)
jarní a velikonoční výzdoba herny ( papírové kytičky do vázy, obrázky, vajíčka)
výroba oveček (šablona, papír , lepidlo, vata)
volné malování - malování obrázků s jarní tématikou, omalovánky s velikonoční
tématikou
Pruhy - kolektivní práce
Výroba zajíčků, košíčků (papír, lepidlo, vata)
Malování vajíček barevnou tuší
Výroba velikonočních zajíčků s vajíčkem
Prč: hry v herně - Aktivity, Geomag, Double, Mikádo, Uno, Lodě, Lovci noci,
konstruktivní hry na koberci - Lego
4. Odpočinkové činnosti:
povídání v kruhu o plánech na velikonoční svátky, povídání o Velikonocích - zvyky,
tradice...
5. Události:
Návštěva velikonoční výstavky v Marianu
Dne 25.3.2015 jsme navštívili velikonoční výstavku v Marianu.
Na výstavce jsme si prohlédli výrobky z keramiky, slámy, pedigu i z netradičních
materiálů.
Měli jsme také možnost nahlédnout do dílen, kde se tkají koberečky, pletou se košíky a
pracuje se s keramickou hlínou.
Děti si mohly nakoupit různé výrobky a odcházely s drobným dárečkem. Ještě před
odchodem proběhlo malé občerstvení. Zpáteční cestou kolem Ptačího vrchu jsme se
zastavili na dětském hřišti. Celá akce byla pro děti přínosná a kladně hodnocena.
Vyhodnocení soutěže - Všechno lítá, co má peří - na prvním místě se u Veverek umístila
Michaela Vaňková a její práce postoupila do okresního kola.
6. Jiné činnosti:
v průběhu celého školního roku se naše oddělení stará o přenášení papírového sběru
z budovy Mařádkova 15 a jeho ukládání ve ŠD.
Pavla Hřivnová

5. oddělení: Lvíčata
CČČD - Braunová - Kuba nechce spát
- Kočičková - Prdlé pohádky

PV, VV
Přichází jaro - sněženky, práce s papírem a vatovými tyčinkami
Berušky v trávě- koláž
Žabky
Čáp - posel jara - tiskání houbičkami, papírová koláž, dokreslování
Žáby v rybníku
Rozkvetlá louka - kresba voskovkami, překreslování vodovými barvami
Rekreační činnost - procházky okolím školy, pobyt v městských sadech na hřišti –
fotogalerie, rozvoj rychlosti a obratnosti, závodivé hry v družstvech, pobyt v tělocvičně a na
zahradě ŠD - míčové hry, skákání přes švihadlo a lano
Tematická vycházka do sadů - krmení ptáčků, pozorování broukoviště, vodní ptáci a labutě –
krmení
Družinová soutěž v pexesu - vítěz Danek Mička, druhé místo Klára Zygulová, třetí Linda
Pospíšilová
Nácvik jarních básniček a říkanek
Hry v herně, stavebnice, mikádo ,karty, elektrika, tichá pošta
Poslech CD - Jan Werich - Fimfárum
Příprava na vyučování - nácvik zrakového vnímání - stínohra, spojovačky, doplňovačky,
vymalovávání podle barev.
Mgr. Simona Němejcová

6. oddělení: Medvídci
Měsíc březen byl tematicky zaměřen na příchod jara, se kterým jsou spojeny také změny
v přírodě, a tomuto jevu byly také přizpůsobeny činnosti v družině.
● Činnosti odpočinkové
S dětmi jsem se jako každý měsíc zapojila do akce Celé Česko čte dětem a v tomto měsíci
jsme četli knihu V lednici je medvěd, po přečtení jsme si povídali o příběhu a děti během
čtení rovněž příběh kreslily. V rámci tohoto druhu činností žáci také kreslili libovolné
obrázky dle vlastní fantazie, vybarvovali omalovánky, vyplňovali spojovačky a hráli si
s libovolnou hračkou.
● Činnosti zájmové a rekreační
Hry na koberci - největší zájem mají děti o konstruktivní hry jako je SEKO4, SEVA,
CHEVA, LEGO
Stolní hry - děti nejvíce zaujaly hry Logik, Dostihy a sázky, stolní fotbal, Život, Dinopark,
pexeso a puzzle
Činnosti rekreační - V březnu jsme s dětmi mnohokrát navštívili Městské sady a přilehlé
okolí. Během procházek jsme sledovali změny v přírodě, které naznačovaly příchod jara.
Rovněž jsme pozorovali zvířata, nejvíce ptactvo, konkrétně kachny. O všech postřezích jsme
si také povídali. Během vycházek jsme si ukazovali typické jarní květiny v zahradách.
Pobývali jsme také na zahradě a hráli převážně míčové hry.
Činnosti výtvarné - Výtvarné činnosti byly samozřejmě zaměřeny na příchod jara a na
typicky jarní témata.
Jarní květiny - práce s tužkou, černým fixem a pastelkami
Louka - práce s voskovkou a vodovými barvami
Myšky - práce s nůžkami, tvrdým papírem, tuší a temperami

Ptáčci na stromech - práce s pastelkami + vystřižení ptáčků z tvrdého barevného papíru,
lepení
Tulipány - práce s barevným papírem a nůžkami, lepení
Ovečky - práce s barevným papírem, lepení, stříhání
Slepičky - zápich- práce s barevným tvrdým papírem, lepení, stříhání
Velikonoční kraslice - vybarvování velikonoční kraslice pastelkami, stříhání
●Příprava na vyučování
individuální školní příprava dle požadavků rodičů
2. tř. - procvičování hlasitého čtení
1. tř. - opakování a nácvik nových pořekadel, říkadel, básniček, které byly uvedeny v časopise
Pastelka (Vyjdi, vyjdi sluníčko a Přišlo jaro do vsi)
● Jiné činnosti
Tematická procházka v Městských sadech → pozorování přírody a jarních květin. Pozorování
zvířat, převážně ptactva.
Soutěž ve hře pexeso → 1. Matěj Cahel, 2. Vendula Ondřejová, 3. Klára Ritnošíková.
Pohádkový týden v ŠD - recitování básniček Františka Hrubína. Děti si také vyzkoušely jejich
dramatizaci.
Mgr. Sofie Polášková

7. oddělení: Dráčci
Celé Česko čte dětem - Pohádky bratří Grimmů, Ezopovy bajky
výtvarná soutěž Všechno lítá, co má peří - kresba na dané téma do soutěže školních družin
vycházky do městských sadů, pobyt na dětském hřišti, soutěživé hry
Pohádková školní družina - četba pohádek, dramatizace, kreslíme své oblíbené pohádkové
postavy
Jaro už je tady - příroda se probouzí - pozorujeme změny v jarní přírodě,
- jarní a velikonoční zvyky, písničky o jaru, kraslice, vybarvovánky
s velikonoční tematikou
V době od 14.30 hod. žáci pokračují v rekreačních a zájmových činnostech v odděleních
Lvíčata a Medvídci.
Mgr. Šárka Bociánová

