Zpráva ŠD – březen 2016
Činnosti v měsíci březnu byly zaměřeny na blížící se jaro a Velikonoce. Dětem byly připomenuty
tradice, zvyky a obyčeje svátků jara, povídali jsme si o jarním probouzení přírody.
V polovině měsíce byly v naší šatně instalovány nové šatní skříňky, na které se děti velice těšily,
hlavně proto, že každý má nyní své věci uloženy a uzamčeny ve vlastní skříňce a oblečení již není
v šatně popadané a boty rozházené. Děti jsou velmi spokojené a hlavně prvňáčci jsou pyšní nato, že si
sami zodpovídají za uzamčení skříňky a mají vlastní klíček.
V projektu Celé Česko čte dětem byly v odděleních čteny či rozečteny publikace: S Blbounem do říše
pohádek, S Blbounem za velkým dobrodružstvím, Pošta v Zoo, Rumcajsova loupežnická knížka, Hledá
se hvězda, Pohádky a pověsti, Nejkrásnější pohádky, Proklaté hory, výběr z pohádek B. Němcové a
F. Hrubína. V rámci odpočinku a relaxace děti poslouchaly pohádky a pohádkové příběhy z CD.

Pracoviště Mařádkova
Ve výtvarných a pracovních činnostech děti nejen malovaly a kreslily, ale také tvořily různé modely.
Pracovaly s lepidlem, křídami, barevnými papíry, špejlemi, dřevem – zajíčci ze špalků, plechovkami –
květináčky ubrouskovou technikou, lýkem, vlnou, papírovými tácky, nebo voskem – odlévání svíček.
V období Velikonoc to bylo hlavně zdobení výdutků, kreslení a vybarvovaní velikonočních motivů,
děti malovaly, vybarvovaly nebo skládaly kuřátka, kačenky, zajíčky, motýlky, beránky a ovečky,
ptáčky, tvary kraslic. Dalším tématem bylo kreslení, vybarvování nebo vyrábění různých kytek –
sněženky, tulipánky, celé rozkvetlé stromy. Děti pracovaly s tavnou pistolí, vrtačkou, kladívkem a
dalším nářadím. Ve všech odděleních se děti zapojily do výroby barevných větrníčků, kterými byla
vyzdobena okna v celé družině. V oddělení Soviček děti skládaly formou Origami různá zvířátka –
velryby, zajíčky aj. Zajímavostí však bylo, že děti skládaly pod vedením svých kamarádů z oddělení.
Nejoblíbenější doplňkovou výtvarnou činností bylo vykreslování omalovánek, mandalů a vyrábění
přáníček.
Velkým tématem měsíce bylo dokončení prací do výtvarné soutěže ŠD okresu Opava na téma „Věda a
technika očima dětí“. Do soutěže jsme odevzdali velký obrázkový katalog pod názvem „Špioni
v dílnách vynálezců“, model „Robopsa se štěňaty“, jednu práci žačky 4. třídy a děti v keramickém
kroužku do soutěže vyrobily dárkovou kolekci „Žárovky“ z keramické hlíny pod názvem „Z deníku
Edisona“.

Akce:
Návštěva knihovny
Ve středu 2. 3. 2016 navštívilo oddělení Soviček KPBO – pobočku v Kateřinkách, kde pracovnice
knihovny připravily zábavné soutěžní odpoledne, tentokrát na téma „Zdravý životní styl“. Děti byly
rozděleny do 4 skupin a vystřídaly se na 4 stanovištích:
Potravinová pyramida – děti „nakoupily“ do košíku kartičky s obrázky potravin a společně je
rozdělovaly do potravinové pyramidy a určovaly, zda jsou zdravé a prospěšné nebo naopak.

První pomoc – děti se seznamovaly s obsahem lékárničky a určovaly, které předměty do ní ne/patří,
seznámily se se základy první pomoci.
Recyklace odpadu – děti si povídaly o nutnosti recyklovat odpad a rozdělovaly a vkládaly kartičky
s obrázky do barevných papírových „kontejnerů“.
Sport – děti zodpovídaly otázky z různých sportovních odvětví.
Děti pracovaly se zaujetím a mile překvapily svými znalostmi. Na závěr proběhlo vyhlášení nejlepších
skupin a děti byly odměněny sladkostí a omalovánkou.
Ve středu 9. 3. 2016 navštívily stejný program děti z oddělení Lišáků.
Pohádkový týden ve ŠD:
V rámci „Pohádkového týdne“ připravili v pondělí 14. 3. 2016 žáci 2. B třídy z oddělení Veverek pro
ostatní děti ŠD divadelní představení zpívané pohádky „Růženka“. Ve 14. 00 hod. jsme se sešli v malé
tělocvičně, abychom tuto krásnou pohádku v podání druháčků shlédli. Úžasné herecké výkony,
krásné kulisy a kostýmy byly po zásluze odměněny bouřlivým potleskem. Poděkování patří také
p. učitelce P. Kořistkové, která pohádku s dětmi nacvičila.
Tematické vycházky:
Děti z oddělení Soviček se ve dnech 16. a 17. 3. 2016 vydaly podél řeky do Městských sadů. Během
procházky pozorovaly kytičky v zahrádkách a přípravy zahrádkářů na jaro.
Pracovní dílnička Lišáků a Veverek:
V pátek 18. 3. 2016 byla v oddělení Lišáků připravena pracovní dílna v odlévání svíček. Ty byly
odlévány do plechových tvořítek s velikonočním motivem nebo do kytičkových tvarů. Konečný
výrobek se dětem velice líbil, proto odlévání svíček pokračovalo i v dalších dnech.

Pracoviště Krnovská
V průběhu měsíce děti chodily na vycházky do parku, kde hrály kolektivní hry, sportovaly a
pozorovaly přírodu, vodní ptactvo, první jarní květiny. Hodně času trávily na hřišti, kde se
zdokonalovaly v obratnosti a rychlosti.
V rámci projektu Celé Česko čte dětem byly dětem čteny nebo rozečteny knižní tituly: S Blbounem
do říše pohádek, České pověsti pro malé děti, Bob a Bobek, Honzíkova cesta, příběhy Hotel
u zvířátek, Víla Jahůdka, Zvonilka.
Děti se také učily básničkám a vzájemně si je v oddělení přednášely.
Ve výtvarných a pracovních činnostech se také na pracovišti Krnovská děti zaměřily hlavně na tvorbu
k Velikonocím a k jaru, ale tvořily také škrabošky na svůj dětský karneval. Děti tvořily obrázky a
výrobky k výzdobě své herny, ale i chodeb a tříd, kde si hrají a tvoří v odpolední činnosti. Zapojily se
také do soutěže v OD Breda, kde vystavovaly model „Slepičí rodinky“. Kreativnost děti projevily také
při dalších výtvorech – hedvábné jarní květiny, skládané papírové tulipány, koláž – Čáp na komíně,
slepičky, kočičí mazlíčci, narcisy v zahradě, sněženky, tulipány, vyráběly vajíčka, malovaly a tvořily

kraslice, zajíčky, ovečky, zajíčky a další velikonoční motivy. Své práce tvořily různými technikami a
s pomocí různých materiálů – tisky, obtisky ruky, koláže, dolepování, dokreslování.

Akce:
4. 3. 2016

Dětský karneval

17. 3. 2016

Pohádkový týden

18. 3. 2016

Sázení velikonočního osení
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