Zpráva ŠD – březen 2017
Měsíc březen jsme zahájili jarními prázdninami, které trvaly do 3. 3. 2017
Zapojili jsme se do soutěží:
„Energie mládí a krása stáří“, do mezinárodní vv a keramické soutěže ke Dni Země „Kořeny“.

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Zájmové kroužky:
Výtvarné čarování – děti se pustily do výtvarného zpracovávání ročního období – jara. Malovaly
temperovými barvami „Ptáčky“, které dokreslovaly pastelkami Progresso, a
„Jarní květiny na louce“ - zapouštěly barvy a dotvářely kombinací několika technik
Keramický kroužek
Tetralogie – práce na soutěžních modelech pro soutěž Energie mládí a krása stáří
Jarní motivy – vykrajovátka
Květinový svět
V tomto měsíci jsme secvičovali práci ve dvojicích na dubnovou soutěž ŠD okresu Opava „Hliněná
paráda“.
V rámci činnosti děti dostávají více prostoru k projevení své fantazie a k samostatné tvořivosti.
Vaření – z organizačních důvodů – spojení oddělení a z důvodu družinové akce se uskutečnily dvě
hodiny.
Děti vařily koprovou omáčku a připravovaly pomazánku.

Akce a soutěže:
13. 3. 2017 – Malování s dětmi – zábavné odpoledne s ilustrátorem Adolfem Dudkem
21. 3. 2017 – Ponožkový den – viz jednotlivá odd.
23. 3. 2017 – ve spolupráci s kolegy z 1. st. ZŠ – M 9 – Noc s knihou – akce tematicky zaměřená
na Josefa Ladu, četba a sledování pohádek, spaní ve škole
24. 3. 2017 – Pyžamový den – zahájený ráno po Noci s knihou – výuka a následné hraní ve ŠD
v pyžamku.

1. oddělení Sovičky
V komunikačním kroužku si děti povídaly o vztazích mezi dětmi, společně probíraly řešení konfliktů,
chování při hrách, úklid a třídění hraček.
Projekt CČČD – přečetli soutěžní knihu Detektivní kancelář Leo Leo – náladová Lóra a odeslali
odpovědi na soutěžní otázky do Kniho-reje. Dále si četli vybrané příběhy z knihy Pohádky po
telefonu.
V zájmových činnostech (vv a prč) – v oddělení se některé děti zapojily do soutěže „Energie
mládí….,
Kytice tulipánů – kresba pastelkami
kresba suchými pastely – jarní motivy, abstraktní obrázky
děti vybarvovaly obrázky a omalovánky s jarní tématikou
z papírových proužků tvořily „Kytičky“
z papírové harmoniky – Krokodýly
podle šablonek vyráběly vlaštovky

skládaly a vystřihovaly „Zajíčky“
zajíčky tvořily také z ponožek v rámci Ponožkového dne. Z ponožek tvořily také na volné téma
z papírových talířů vyráběly Slepičky
pomocí bambulkovače – různá zvířátka z vlny
pletli na pletacích kruzích
modelovali na volné téma.
Rekreační činnost – vycházky do okolí ŠD, pobyt a hry na hřišti u sv. Hedviky, různé míčové hry a
využití sportovního nářadí při pobytu na zahradě ŠD.
Příprava na vyučování:
V oddělení formou rébusů a kvízů plnili početní příklady, s matematickými piškvorkami procvičovali
početní příklady, křížovkami procvičovali slova s opačným významem, povídali si Downovém
syndromu, proč se slaví Ponožkový den. Věnovali se hlasité četbě z časopisů Sluníčko, Dráček, hráli
DH Slovo, Supermatik a Numerix.
Jiné činnosti – v návaznosti na kouzelnické vystoupení kouzelníka Rena v minulém měsíci si Adélka T.
připravila pro kamarády v oddělení vlastní kouzelnické vystoupení, které si sama vyhledala na You
Tube a naučila se je.

2. oddělení Ježci
V komunikačním kroužku si v oddělení povídali o udržování pořádku a čistoty, uklízení hraček,
vztahy mezi dětmi, chování a dodržování domluvených pravidel, vyhodnocují si pěkné chování při
stolování v jídelně a dodržování pravidel.
V projektu CČČD v oddělení četli knihu „Zapomenuté jehňátko“
V zájmových činnostech (vv a prč) – vybarvovali omalovánky s jarní tématikou, kreslili obrázky dle
vlastní fantazie, kreslili obrázky fotbalových dresů oblíbených sportovců, vyráběli zvířátka z vlny,
skládali a zatavovali obrázky z korálků.
Hv – v oddělení rádi zpívají lidové písničky, při kterých je doprovází p. vychovatelka na klávesy.
Příprava na vyučování probíhá formou her: Dh Numerix, Supermatik, využíváním pexesa a domina
– slabiky, kvízů, soutěží v rychlostním sčítání a odčítání.

3. oddělení Lišáci
Lišáci se zúčastnili všech družinových akcí – Malování s dětmi, Noc s knihou, Pyžamový den, zapojili
se do vv soutěže „Energie mládí, krása stáří“.
V rámci projektu CČČD četli z knih Honzíkova cesta, Jak jel Vítek do Prahy, Markétin zvěřinec.
V komunikačním kroužku často připomínáme pěknou vzájemnou komunikaci, kolektivní hru a
dodržování pravidel, vyslechnutí názoru kamaráda, nepřekřikování. Povídali jsme si o cestě našich
kamarádů z oddělení do Prahy – (do Senátu na vyhlášení vv soutěže), povídali jsme si o zábavném
pořadu s A. Dudkem v tělocvičně, co nás nejvíce zaujalo.
V zájmových činnostech (vv, tv a prč) – se děti z oddělení zapojily do vv soutěže „Energie mládí,
krása stáří“ a dvě jejich práce (Aničky V. a Aničky J.) byly společně dalšími dvěma a keramickou
prací „Tetralogie“, vybrány k reprezentaci naší ŠD.
Kytičky z proužků – okenní výzdoba
Bambulky z vlny – práce s bambulkovačem
skládali obrázky ze zapékacích korálků.
Přáníčko se zrcátkem – pro maminku k MDŽ vyráběli obrázek se zrcátkem a doplnili ho srdíčky
z mačkaného krepového papíru.
Sněženka ve vázičce – práce s krátkou papírovou ruličkou, ubrouskem, špejlí, zelenou barvou
Ovečka – dekorace - skládání vatových koleček, lepení tavnou pistolí, využití prázdných kávových
kapslí, dokončení dokreslení fixem, mašličkami
Jarní strom – stromová větev, obarvená vatová kolečka, papírové kytky a lístečky

Velikonoční zajíc – dekorace 50 cm - využití kartonového tubusu, barvení, dolepování, vrbové
větvičky, knoflíky, mašličky
Děti velmi rády skládají a konstruují ze stavebnic LaQ, Geomag a dřevěných kostek.
Příprava na vyučování – v oddělení stále hrajeme oblíbené DH, např. na rozvoj a podporu
pozornosti, sluchu, paměti, finanční gramotnosti aj. - „Co se změnilo“, „Ptáčku, jak zpíváš“, „Město,
jméno….“, „Tichá pošta“, „Na obchod“, „Ovocný koš“ a oblíbenou hru „Čáp ztratil čepičku“.
Vybarvovali číselné omalovánky a zdokonalovali se ve stříhání po čáře.

4. oddělení Veverky
V rámci projektu CČČD četli vybrané pohádky z knihy Zlatý poklad, rozečetli knihu Pekelná třída.
V komunikačním kroužku si povídali na téma jaro, jarní měsíce, o probouzení přírody, flóře. Dalším
tématem k besedování byly vztahy mezi dětmi v oddělení, o vzájemném respektu.
V zájmových činnostech (vv a prč) – děti se zapojily do výroby okenní výzdoby v herně a na chodbě
ŠD.
V oddělení pletli nákrčníky, vyráběli bambulky, háčkovali, obšívali. Malovali jarní obrázky, zapojili se
do soutěže „Energie mládí…, pro školní divadelní vystoupení malovali papírové kulisy, vystřihovali
zajíčky.

5. oddělení Myšáci
V komunitním kroužku – si opakovali základní pravidla chování v oddělení, hodnotili vlastní
chování (v čem se mohou zlepšit a jak to udělají) – sebereflexe, povídali si na téma Světového dne
Downova syndromu.
V rámci projektu CČČD četli tituly Výlet do pekla, Bajky. Následně pak vlastními slovy příběhy
popisují, vysvětlují – rozšiřují si slovní zásobu a vzájemně si kontrolují porozumění přečteného textu.
V zájmových činnostech (vv a prč) – vyráběli, malovali, kreslili, lepili na jarní a velikonoční téma.
Čápi na komíně – využití papírových trubic, výroba čápů z papíru a hnízda z dřevité vlny
Květiny – práce z proužků papíru, dokreslování, tematické povídání o jaru
Rozkvetlá zahrádka – krátké papírové roličky – práce s kytičkami z razníku a měkkým papírem,
lepení
Sněženky – skládání kvítků z papíru, dokončování vodovými barvami a tuší
Ptáčci na kmenu – trhaná mozaika, využití papírové trubice
Velikonoční zajíčci – práce s krepovým papírem, krátkými papírovými ruličkami, papírem
Veselé slepičky – práce se šablonkou, tvrdým papírem, malovanými kraslicemi
Tv – děti si chodili hrát na interaktivní hřiště na sv. Hedvice, pobývali na družinové zahradě

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Akce a soutěže:
20. 3. 2017 – Den s Andersenem
Mezinárodní vv a keramická soutěž ke Dni Země - „Kořeny“ - zapojení do soutěže

6. oddělení
V komunikačním kroužku si povídali o probouzení jarní přírody, prvním jarním dni, o jaru v zahradě,
na poli, o jarním počasí.
V projektu CČČD přečetli knihy – Čurumbum, Radovanovy radovánky, Nejkrásnější pohádky pod
polštář a pohádku O cínovém vojáčkovi.
V zájmových činnostech (vv a prč) – kreslili a malovali na jarní téma, vybarvovali omalovánky.
Jarní strom – tisk temperovými barvami za pomoci PET lahve

Pampeliška – tisk prstem
Kuřátko – tisk vidličkou
Velikonoční vajíčko – práce s papírem
Výroba náramku – práce s paměťovým drátkem
Děti měly také dostatek prostoru ke vlastní tvorbě.
Rekreační činnost – hlavně na školní zahradě, tematické vycházky do městských sadů

7. oddělení
V projektu CČČD přečetli knihu Borůvky na prodej – příběh o kamarádství a vzájemné pomoci,
o které si poté děti společně povídaly.
V zájmových činnostech (vv a prč) – v oddělení pracovali na jarní téma:
Čtvero ročních období – papírová koláž
Srdíčko – přáníčko k MDŽ
Pštros – práce s papírem
Jarní strom – využití papírových trubic, práce s pěnovkou
Velikonoční zajíc – práce s barvami, stříhání
Rekreační činnost – pobyt v tělocvičně, pobyt na školní zahradě, míčové hry, vycházky a pobyt
v městských sadech, pozorování jarní přírody.
V herně děti hrály didaktické, společenské, konstruktivní a karetní hry, shlédly DVD Balto

8. oddělení
Rekreační činnost – pobyt venku – tematické vycházky do okolí školy, probouzí se příroda pozorování přírody, poznávání jarních květů.
Hry na dětském hřišti v městských sadech – poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví
První jarní den děti přivítaly na školní zahradě.
V herně děti tvořily stavby ze stavebnice Cheva – Můj dům a Závodní okruh F1,
Příprava na vyučování – hrály div. hry – Ypsilonie (procvičování vyjmenovaných slov formou stolní
hry) a Double.
Soutěž o pohár tety Kateřiny – soutěž ve znalosti přísloví
V projektu CČČD v oddělení četli knihu Společenstvo klíčníků a knihu J. Lady - Mikeš
V zájmových činnostech (vv a prč) – v oddělení tvořili na jarní téma

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

