ZPRÁVA ŠD – březen 2018
V úvodu měsíce 5. - 9. 3. 2018 si děti užily jarní prázdniny a na konci měsíce Velikonoční prázdniny.
Naše ŠD zajišťovala v době jarních prázdnin provoz pro děti z ostatních opavských družin.
Zapojili jsme se do vv soutěže okresu Opava na téma: „Pohádkový svět“.

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Zájmové kroužky:
Výtvarné čarování – děti se pustili do: Velikonoční zajíc – koláž (barevné papíry, fixy, tisk
temperovými barvami s využitím korkových špuntů)
Keramický kroužek
V tomto měsíci jsme secvičovali práci ve dvojicích na dubnovou soutěž ŠD okresu Opava „Hliněná
paráda“. V rámci činnosti děti dostávají více prostoru k samostatné tvořivosti. Z výrobků děti tvořily
misky dekorované sklem a náhrdelníky ke Dni matek.

Akce a soutěže:
19. 3. Návštěva kina Mír – animovaná komedie Mini šéf
19. 3. Návštěva Velikonočních trhů
21. 3. Ponožkový den

1. oddělení Sovičky
V komunikačním kroužku – s dětmi jsme si povídali o lidských vlastnostech, o důležitosti pravdy,
o tom, že všichni nejsme stejní (viz. ponožkový den)
Projekt CČČD – četba k poslechu: Hrůzostrašné pohádky (Jiří Žáček, Adolf Born)
O Cipískovi
V zájmových činnostech (vv a prč) – Sněženky – vybarvování, vystřihování, Louka – omalovánka,
Jarní květiny – vystřihování z barevného papíru, nalepování, dokreslení,
Zajíček na špejli – zápich, vybarvování, vystřihování, Velikonoční vajíčko – vybarvování progressy,
vystřihování, Velikonoční zajíc – koláž (barevné papíry, fixy, tisk temperovými barvami s využitím
korkových špuntů)
Narcisy – skládání květů z barevných papírů, Slepička – loutka na prsty z pestrobarevných papírů –
vystřihování, lepení, dokreslování detailů, Ptáčci – zápich – slepování vyražených dílů (Big Shot),
nalepení na špejli, Vajíčko – práce s Big Shotem (děti si samy pomocí strojku vyřezaly vajíčko,
potom ho ozdobily fixy, pastelkami, barevnými papíry)
Motýli – práce s Big Shotem (děti si vyřezaly motýly, dle volby dokreslily nebo dolepily detaily,
nalepily na špejli nebo na papír s motivem louky), Hama korálky – skládání obrázků, Konstruktivní
hry se stavebnicemi Seva, Cheva, Blok Vista, Geomag, LaQ, ozubená plastová kolečka
Rekreační činnost – Vycházka a pobyt na hřišti Sv. Hedviky – závodivé hry, běh na rychlost, míčové
hry, houpačky, lanová pyramida, volné hry. Stolní a společenské hry – Kvak, Dixit, Ubongo, Piráti,
Z pohádky do pohádky, Grabolo, Dooble, Spící královny, Piráti, Uno, atd.
Hry na koberci – s autodráhou a autíčky, s vláčkodráhou, s kostkami, námětové hry Na rodinu,
Na obchod, hry s dinosaury, se zvířátky, s drobnými figurkami, s plastovými vojáčky, s kuchyňkou
a domečky pro panenky…
Příprava na vyučování: - DH Slovo, DH Numerix, četba k poslechu, otázky týkající se porozumění
textu, povídání s dětmi o významu Ponožkového dne, o dětech s Downovým syndromem

Jiné činnosti: návštěva Velikonočních trhů, návštěva kina Mír – animovaná komedie Mimi šéf, Malé
výtvarné dílničky – seznámení dětí s vyřezávacím a lisovacím strojkem Big Shot (Vajíčko, Motýl,
Ptáček – viz. Vv)

2. oddělení Ježci
V komunikačním kroužku - Povídání si o přicházejícím jaře (změny v přírodě, svátky, rození mláďat),
povídání si o Velikonocích (zvyky a tradice)
V projektu CČČD jsme četli: Cipískova loupežnická knížka, Čertovská pohádka
V zájmových činnostech (vv a prč) - Jarní kytička – tuší kreslené květiny, vybarvování a obtahování
vodovými barvami, Květiny - vystřihování, kreslení a vybarvování, Kuřátka, Zajíčci, Velikonoční
vajíčka – různé výtvarné techniky a pv činnosti
Příprava na vyučování - Český jazyk – četba a porozumění textu, Matematika – slovní příklady
do 50
Rekreační činnosti: pobyt venku – vycházka na hřiště (fotbal, honička, schovávaná, houpačky),
PH v herně – z vody do vody, domeček-stromeček, volná kresba dětí, omalovánky, hry na koberci:
seva, dřevěné kostky, autíčka, hra s plyšáky, stolní hry: Kloboučku hop, Ubongo, Ledové království,
karty

3. oddělení Lišáci
V rámci projektu CČČD – jsme četli soutěžní knihu Agus a příšerky, Hrůzostrašné pohádky,
Za humny je skřítek, poslouchali jsme pohádky z CD
V komunikačním kroužku jsme si povídali o vhodném oblékání, teplé počasí, herna, sport….,
povídali si o Downově syndromu, o handicapech (viz ponožkový den)
V zájmových činnostech (vv, tv a prč) – příprava na kolektivní práci „V zimě“ - kresba ptáčků,
skládali jsme zvířátka technikou origami dle návodu, navlékali náramky na paměťový drátek, tvořili
z papírové ruličky žáby (Den žab 12. 3.), technikou otisku barvy a vystřihováním tvořili motýly,
malovali Jarní klíče k „odemykání jara“, z krepového papíru vyráběli narcisy a kuřátka, ovečky z vlny,
kosmetických koleček a z kolíčků, malovali krtky. K Velikonocům jsme vyráběli přáníčka. V rámci
volné činnosti si děti vybarvovaly tematické omalovánky.
Rekreační činnosti – pobyt venku jsme si užívali na hřišti na sv. Hedvice, na školních zahradách,
v herně při hrách na koberci a v relaxační herně. Prohlížely si a četly z dětského časopisu Junior
21. století.

4. oddělení Veverky
V rámci projektu CČČD četli knihu „Dobrodružství rodiny Smolíkovy“.
V komunikačním kroužku - 21. 3. Ponožkový den – povídání o tom, proč se tento den slaví Downův syndrom – obrázky
V zájmových činnostech (vv, prč) – výroba žabiček z proužků papíru – lepení, stříhání, výroba čápů
– lepení stříhání, výroba berušek, motýlků, slepiček z barevného papíru – lepení, stříhání,
vybarvování velikonočních vajíček – pastelky, fixy, progresa, výroba zápichů do květináčů –
vybarvování, lepení, stříhání, konstruktivní hry – Seva, kostky
Rekreační činnosti: pobyt s dětmi v tělocvičně ŠD – míčové hry, trampolína, přeskoky přes švihadlo,
pobyt s dětmi na zahradě ŠD – míčové hry, hra na schovávanou, pobyt s dětmi na dětském hřišti
v Městských sadech – průlezky, houpačky, tematické vycházky do Městských sadů – pozorování
probouzející se přírody

5. oddělení Myšáci
V komunitním kroužku – Velikonoce a tradice s nimi spojené - povídání si na dané téma
Ponožkový den - den na podporu lidem s Downovým syndromem - posezení v komunitním kruhu a
povídání si s dětmi. Práce v komunitním kruhu - eliminace nevhodného chování mezi dětmi,
sebereflexe, sebehodnocení.
V rámci projektu CČČD - Anička malířka a Dobrodružství s myškami, povídání si o přečteném textu,
rozvíjení slovní zásoby a způsobu vyjadřování.
V zájmových činnostech (vv a prč) – Velikonoční a jarní tvoření. Motýlci - děti si obkreslily a
vystřihly dle šablony motýla. Toho pomocí barevného papíru dozdobily, Velikonoční zajíček šablonu zajíčka děti polepily kuličkami krepového papíru. Barvu si zvolily dle sebe – hnědá, bílá.
Poté si zajíčka nalepily na papírovou roličku. Slepička s velikonočním vajíčkem - šablonu si vystřihly
a pastelkami vybarvily. Vybarvené velikonoční vajíčko tvořilo bříško slepičky. Jarní květiny - práce
s bílou voskovkou a vodovými barvami. Voskovkami si děti na tvrdý papír nakreslily květiny.
Výraznými barvami pak celý arch papíru vybarvily. Omalovánky s velikonoční tématikou. Vyrábění a
kreslení dle vlastní fantazie.
Rekreační činnosti – Tv - sportování na interaktivním hřišti Hedviky - využití fotbalového hřiště,
houpaček. Konstrukce se stavebnicemi, kostkami, hra s obchodem, hra na rodinu, zvířátka, vojáky.
Vyrábění a kreslení dle vlastní fantazie.
Jiné činnosti - velikonoční posezení spojené s barvením vajíček, zpíváním písniček a pojídáním
dobrot. Akce - návštěva velikonočních trhů. Návštěva kina Mír - animovaná pohádka Mimi Šéf.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Akce a soutěže:
21. - 23. 3. 2018 - Den s Andersenem

6. oddělení
V komunikačním kroužku jsme si povídali o těchto tématech: jak budou trávit volný čas o jarních
prázdninách, probouzení jarní přírody - 1. jarní den 20. 3., Velikonoční zvyky a tradice - pomlázka,
vajíčka, koledování, beránek, vysévání obilí, větvičky jívy.
V projektu CČČD jsme dočetli knížku: Pohádkový dědeček.
Četli jsme pohádky: O cínovém vojáčkovi, Princezna na hrášku, O kouzelné fazoli.
V zájmových činnostech (vv a prč) – Vyhlášení výtvarné soutěže ŠD okresu Opava - Pohádkový svět
Jarní krajina - kresba voskovkami, malování vodovými barvami, tvoření obrázků do výtvarné
soutěže Pohádkový svět. Vybarvování omalovánek s velikonočním tématem, výtvarné a pracovní
činnosti dle zájmu dětí - vlastní tvorba, velikonoční košíček - vystřihování, skládání, lepení, slepička
s kuřátky - práce se šablonou a barevnými papíry, vystřihování, lepení, ovečky - práce se šablonou,
stříhání, lepení, dokreslení detailů
Rekreační činnost: hry v herně - Seva, Lego, Geomag, Logik, Grabolo, Dobble, Uno, Pexeso
námětová hra Na dopravu, Na farmu, pobyt na zahradě ŠD - hry s míčem, skoky přes lano, přes
švihadlo, jízda na koloběžce, volná hra dětí.
Vycházka do Městských sadů - pobyt na hřišti, sledování přírody
Příprava na vyučování: DH Slovní fotbal, Mrkaná, Tichá pošta, Kuba řekl, Pantomima, spojovačky
v oboru čísel 0-50

7. oddělení
V komunikačním kroužku - povídání o Velikonocích - tradice, křesťanský svátek, význam dní před
Velkým pátkem - škaredá středa, zelený čtvrtek; pletení pomlázek, změny v přírodě, rození mláďat
V projektu CČČD - J. Lada - O chytré kmotře lišce, povídání o lidských a zvířecích vlastnostech, bajky
V zájmových činnostech (vv a prč) – Vyhlášení výtvarné soutěže ŠD okresu Opava - Pohádkový svět,
Pampelišky na louce - anilinové barvy, Ptáčci na stromě - suchý pastel, černý papír, koláž, Vajíčka
v trávě - barevný papír, vajíčka - voskovky, barvy
Rekreační činnosti - pobyt venku – zahrada - míčové hry, skákání přes lano, švihadlo, volná hra dětí
Městské sady - pobyt na hřišti, volná hra dětí, pozorování přírody, změny počasí, pozorování
broukoviště, hry v herně - stolní společenské a konstruktivní hry, Dostihy a sázky, stolní fotbal, karty,
Kdo je kdo, Kvak, Logik
Příprava na vyučování - vypracování domácích úkolů, procvičování učiva - vyjmenovaná slova,
násobilka, geometrie
Jiné činnosti - 22. 3. – Den s Andersenem - povídání o dánském pohádkáři, četba Císařovy nové
šaty, pracovní listy, sledování VD Velká šestka

8. oddělení
Rekreační činnost – pobyt venku
V projektu CČČD v oddělení - Pavel Šrut – Lichožrouti, Vojtěch Steklač - Boříkovy lapálie,
Dramatizace pohádky - příprava scénáře, rozdělení rolí, nácvik hraní, příprava kostýmů
V zájmových činnostech (vv a prč) – Dramatizace pohádky - příprava scénáře, rozdělení rolí, nácvik
hraní, příprava kostýmů, Velikonoční zajíček - povídání o velikonocích, zvyky a tradice, výtvarné
tematické práce
Jiné činnosti: 2. - 3. 3. - soustředění sboru s přespáním ve škole
19. 3. Jaktařský skřivánek - školní kolo pěvecké soutěže
20. 3. Vystoupení sboru na Velikonočních trzích na Dolním náměstí
21. 3. Ponožkový den
23. 3. Den s Andersenem

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

