Zpráva ŠD – březen 2014
Pracovní a výtvarná činnost ŠD byla z velké části přizpůsobena výměně zimní
výzdoby za jarní.
Na pracovišti ŠD Krnovská vyzdobila vych. M. Hrubá velmi pěknou nástěnnou
malbou samostatnou hernu ŠD. Do vymýšlení barevných námětů zapojila také
děti ze ŠD.
Rovněž ŠD Mařádkova měnila výzdobu ve všech hernách včetně chodeb a
jídelny.
S předstihem započaly přípravy na velikonoční dílničky, kterých se poprvé
zúčastní obě pracoviště ŠD společně.
Také porada vychovatelek dne 25. 3. 2014 byla především věnována přípravě
Velikonočních dílniček s programem pro rodiče a přípravě prodejní výstavky.
Vychovatelky si vzájemně vyměnily jarní a velikonoční náměty k činnosti.

Sponzorování ŠD:
Byl získán finanční sponzorský dar v částce 2 000 Kč od společnosti ADIV
Opava.

Družinové akce:
Sněhuláci pro Afriku:
- odeslána soutěžní fotografie, tipy do přidružených soutěží, závěrečný
výsledkový formulář
- vyšel článek v týdeníku Region Opavsko
Z 253 zúčastněných škol v počtu hlasů jsme se umístili mezi prvními deseti.
Jsme rádi, že jsme se akce zúčastnili a děkujeme všem, kteří se s námi na akci
podíleli. Velký dík patří rodičům, kteří své děti podporovali.

Celé Česko čte dětem:
Spolupráce s mateřskými školkami
1. MŠ Sluníčko na Krnovské ulici
Dne 13. 3. 2014 navštívili tuto školku žáci z odd. Gepardi. V této školce
pracujeme s dětmi ze dvou odd. Žáci dětem četli knížku A. Lindgrenové
Dráček s červenýma očima. Několika otázkami si ověřili u dětí pozornost při
poslechu pohádky a poté děti dostaly několik úkolů: vyprávět podle obrázků
malou část pohádky, v neúplném textu doplnit chybějící slova, dokreslit na
obrázku chybějící zvířátka. Nakonec si za odměnu vybarvily obrázek dráčka.
Akce se pod vedením V. Trulleyové zúčastnilo 8 žáků.

2. Návštěva dětí MŠ Sadová
Dne 12. 3. 2014 navštívily naši ŠD děti MŠ Sadová.
Pro děti byla připravena četba popletených pohádek I. Březinové z knížky
Teta to zase plete.
Po přečtení dvou popletených pohádek: O veliké řepě a Čert a Káča, měly děti
za úkol pomocí otázek pohádky rozplést. Pak si zazpívaly v doprovodu ved.
vychovatelky několik písniček a vymalovaly pohádkové omalovánky.
Nakonec si děti prohlédly všechna odd. ŠD a byly obdarovány drobnými dárky.
Další návštěva, tentokráte našich žáků v MŠ, je plánována koncem dubna.

Hrátky ve ŠD
Dne 13. 3. 2014 od 15. 30 hod. se v rámci projektu Učíme se s Jezevčíkem
uskutečnily Hrátky ve ŠD.
Rodiče dětí byli o plánované akci dostatečně dopředu informováni nejen na web.
stránkách, ale i prostřednictvím plakátků v našich spádových MŠ.
Po přivítání přítomných rodičů a dětí ved. vychovatelkou D. Hobžovou byly děti
předány vych. L. Tesárkové k připraveným činnostem a poté ved. vychovatelka
seznamovala rodiče budoucích prvňáčků s činností v ŠD a společně
s Mgr. J. Brodskou odpovídaly na dotazy týkající se školní a mimoškolní
činnosti a provozu v ŠD.
Po ukončení činnosti v herně si děti domů odnášely několik výrobků.
Hrátek se zúčastnilo 10 dětí s rodiči.

Návštěva studentek z Mendelova gymnázia v Opavě
Dne 26. 3. 2014 se uskutečnilo setkání žáků ZŠ všech ročníků se třemi
studentkami z Brazílie, Mexika a Thajska, studujícími na MGO. Prezentace byly
připraveny v českém jazyce. V odpoledních hodinách studentky navštívily ŠD.
Děti se na ně velmi těšily již od dopoledne. V programu si studentky společně
s dětmi zazpívaly, hrály v hernách a na oplátku děti studentkám malovaly
obrázky. Na závěr si děti zrealizovaly „ autogramiádu“.
Do konce škol. roku plánujeme ještě jedno setkání zaměřené na společné
malování obrazu, které se nám nyní z nedostatku času nepodařilo uskutečnit.
Akce byla ukončena ve 15. 30 hod.

Výtvarná soutěž opavských ŠD na téma: Sport a umění
Soutěže se zúčastnili žáci obou pracovišť. Ved. vychovatelka vybrala ze
školního kola práce do tří kategorií, z nichž bylo odbornou porotou 5 prací
vyhodnoceno.
Gratulujeme!!!
Vyhodnocení soutěže:
1. – 2. tř.
1. místo:
2. místo.

Veronika Doležalová Michaela Vaňková -

Mařádkova
Mařádkova
Krnovská
Krnovská

3. – 5. tř.

1. místo:
3. místo:

Michaela Plachká Kateřina Mendlová -

Prostor. práce:

3. místo:

kolekt. práce žáků 1.tříd - Mařádkova

Sběr papíru:
Po domluvě s ved. kuchyně na pracovišti Mařádkova 15, odebírá od března ŠD
papírový a lepenkový odpad pro svoji sběrovou akci.
Žáci 4. a 5. tř. lepenkové krabice poctivě rozlepují a rozkládají, aby se při
ukládání ušetřilo co nejvíce skladového prostoru.

V odděleních začal nácvik hudebního pásma a básničkových textů k vystoupení
„Vítej jaro“ a vyrábění výrobků na výstavku, která bude instalována v rámci
Velikonočních dílen.

Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka

