Zpráva ŠD – duben 2015
Činnost školní družiny byla zaměřena na upevňování znalostí z dopravní výchovy formou
besedování, v rámci tematických a didaktických her pak řešení reálných dopravních situací.
Děti se zdokonalovaly ve znalostech dopravních značek (o čem nás informují, co nám nařizují
a co nám dovolují). V rámci vycházek si zopakovaly bezpečné přecházení vozovky, používání
reflexních vestiček a a správné reagování na barevnou signalizaci před semaforem. Školní
družina se zúčastnila Dopravní soutěže ŠD okresu Opava, která se uskutečnila v atriu ZŠ
Opava – Kylešovice.
Další činnost byla věnována na ekologii – prací s přírodními materiály, pozorování čistoty a
zapojení se do úklidu v nejbližším okolí školy.
Školní družina se zapojila do přípravy 1. školní výtvarné výstavy „Jaro, léto, podzim, zima –
tvoříme a je nám prima“, která byla instalována ve výstavní síni Výtvarného centra Optys
v Opavě. Rovněž se v odděleních dokončovalo tvoření k velikonočním svátkům.
Do ŠD – pracoviště Krnovská nastoupila nová žačka Eliška Bednářová – stav 89 žáků.
Školení
V rámci vzdělávání pedagogů absolvovala p. Tesárková seminář Didaktické hry ve ŠD.
S bohatým obsahem semináře seznámila ostatní vychovatelky na pedagogické poradě
vychovatelek 9. 4. 2015, s dalšími praktickými ukázkami her budeme seznámeni na červnové
poradě.
Spolupráce
Děkujeme všem rodičům, kteří věnovali a nadále věnují ŠD různé dárkové předměty na
odměny, papírový nebo kancelářský materiál, pexesa, kostky, hry a stavebnice, kterými
doplňujeme náš materiální a hračkový fond.
Od Městské policie Opava jsme obdrželi reflexní pásky, pexesa omalovánky, které byly
rozděleny na obě pracoviště.

Akce ŠD
Spolupráce s MŠ
V rámci spolupráce s MŠ Havlíčkova navštívily děti této školky také keramickou dílnu ZŠ
Mařádkova, kde si v rámci společné akce vyrobily keramické srdíčko pro maminku.
Jaro, léto podzim, zima – tvoříme a je nám prima – školní výtvarná výstava
Naše škola instalovala v prostorách výstavní síně Výtvarného centra Optys svoji první
výstavu žákovských prací. Významně se na této akci podílela svými pracemi také obě
pracoviště školní družiny, keramický kroužek a kroužek Výtvarné čarování. Vernisáž, která
předcházela zahájení týdenní výstavy, navštívil také primátor města Opavy, sponzoři školy a
další milí hosté.

Celé Česko čte dětem
V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme v odděleních četli titul Zpívající kuchyň a po
odeslání soutěžních odpovědí se na nás usmálo štěstí a byli jsme vylosováni a odměněni
knihou M. Stingla „Ukradený totem“, kterou si postupně v odděleních přečteme.
„Všechno lítá, co má peří“ – výtvarná soutěž školních družin okresu Opava.
V tomto ročníku jsme opět dosáhli na nejvyšší stupně. Soutěžilo se v pěti kategoriích. Z každé
kategorie bylo vyhlášena jedna vítězná práce a dvěma dalším přidělena čestná uznání. Naše
školní družina – pracoviště Mařádkova zvítězila v kategorii keramických prací s modelem
„Ptačí sbor“, do jehož tvorby se zapojily všechny děti navštěvující keramický kroužek a
v kategorii kolektivních prací s velkoplošným plátnem „Na ptačím vrchu“. Obraz průběžně
malovalo 16 dětí ze všech oddělení, které docházely malovat do oddělení Lišáků:
V. Papež, V. Rýpar, M. Rýpar, A. Kociánová, M. Zvarka, L. Šejdová, L. Mališková,
P. Dubový, T. Lexová, N. Gebauerová, L. Vránová, Z. Mikolášová, R. Hnilicová,
I. Zvarková, M. Vaňková, M. Gebauerová, V. Doležalová. Pracoviště Krnovská obdrželo
čestné uznání v kat. 1. – 2. tř. za práci Karolínky Janečkové. Všem gratulujeme!
Všechny soutěžní práce budou vystaveny v Obecním domě v Opavě v měsíci květnu. Termín
vernisáže a následné výstavy ještě není určen.
Dopravní soutěž ŠD okresu Opava
V úterý 28. 4. 2015 proběhla v ZŠ Kylešovice Dopravní soutěž ŠD okresu Opava.
Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích 1. – 4. tř., dívky a chlapci zvlášť. Absolvovali jízdu
zručnosti, nutno podotknout, že velmi náročnou a dopravní testy.
Prvňáčkům byly otázky předčítány.
Chtěli jsme aspoň obhájit loňské 3. místo, proto bylo velmi nutné, co nejlépe zajet jízdy
zručnosti. ŠD prezentovali: Martin Ťapťuch a Rozárka Hnilicová – 1. tř., Nikolka Hermsen a
Jakub Martinák – 2. tř., Matěj Hůlek a Veronika Doležalová – 3. tř., Adam Žiga a Barunka
Lexová – 4. třída. Napnuti jsme byli až do konce soutěže, ale nakonec to vyšlo!
3. místo v kategorii dívek 4. tř. získala Barbora Lexová.
Gratulujeme!!!!

Zprávy o činnosti jednotlivých oddělení
1. oddělení – Sovičky – Ludmila Tesárková
1) Plníme úkoly Správného družináčka
2) V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme přečetli soutěžní knížku dubnového KNIHOREJE Zpívající kuchyň a odeslali jsme odpovědi na soutěžní otázky. Dále jsme pokračovali
v četbě příběhů z knihy Heidi děvčátko z hor. Předčítání se daří i dětem a téměř samy přečetly

knihu Školní detektiv. V závěru měsíce jsme začali číst pohádky z knihy Hrůzostrašné
pohádky.
3) V průběhu měsíce jsme se zaměřili na dopravní výchovu. Povídali jsme si o tom, jak se
chováme při přecházení vozovky, o světelných signálech na semaforu, dopravních značkách,
o řešení různých situací v dopravě. Děti si postavily autodráhu s autíčky a dopravními
značkami, kde jsme si možné situace názorně předváděli. Znalosti některých dětí mě velmi
překvapily. Některé děti si také vyrobily papírové křižovatky a autíčka, se kterými si hrály.
Společně jsme si zahráli DH Semafor, kde si děti upevňovaly reakce na barevné signály na
semaforu.
4) V kroužku Výtvarného čarování si děti vyrobily a nakreslily:
- Beruška na louce – koláž (děti si vyzkoušely polepování hedvábným papírem, tisk
temperovými barvami pomocí vidliček, špuntů, hrubé lepenky, efekt zapouštění soli do
povrchu natřeného vodovými barvami, využití wikki stix tyčinek) – děti 1. tříd
- Závěsná dekorace se srdíčky – dárek pro maminku (návštěva Výtvarných dílen pro děti
v Optyse – koláž ze srdíček různých vzorů a velikostí, nalepování na kruh z překližky) – děti
1. tříd
5) Výtvarné a pracovní činnosti:
Vv: - Létající ptáček – práce se šablonou (stříhání, vybarvování pastelkami, fixy, skládání)
- Žabička (vystřihování z barevného papíru, dokreslování detailů, lepení)
- Beruška (tisk temperou pomocí houbičky, vystřihování, slepování, dolepování detailů)
- Beruška z papírového talíře (stříhání, malba temperovými barvami, lepení, navazování
provázků)
- Beruška z papírových ruliček (stříhání, natírání temperovými barvami, kresba detailů,
lepení)
Prč: - velikonoční zápich Ovečka (vystřihování, lepení, zdobení nožiček korálky – kopýtka,
nalepování na špejli)
- velikonoční zápich Zajíček s vajíčkem (stříhání, lepení, technika zažehlování nastrouhaných
voskovek – vajíčko, nalepování na špejli)
- Ptáčci na nožičkách z kancelářských sponek (skládání a lepení vyřezaných tvarů – využití
Big Shotu, formování nožek ze sponek a jejich nalepování pomocí tavné pistole)
- Křižovatka s autíčky (kreslení, vystřihování, lepení, využití lepící pásky, špejlí, papírových
ruliček, lepenky)
- Skládání obrázků z korálků (Hama) a jejich zažehlování
- konstruktivní hry se stavebnicemi Merkur, Cheva, Seva, Blok Vista, kostky

- pletení z gumiček
6) Příprava na vyučování:
- převyprávění čtené pohádky, otázky týkající se porozumění textu
- předčítání dětí
- hádanky, kvízy (Hravá škola hádání)
- individuální vypracovávání domácích úkolů (Zuzka Mikolášová, Natálka Gebauerová)
- dopravní výchova – povídání s dětmi (přecházení vozovky, semafory, křižovatky, dopr.
značky
- DH Semafor
- DH Tajná mince (rozvoj sluchového vnímání, postřehu)
- DH Ťapkaná (soustředění, postřeh)

-

7) Ostatní činnosti:
pobyt venku – hry s míči, skákání přes lano a švihadla, závodivé hry, chůze po chůdičkách,
házení kroužky na cíl, kreslení křídou na tabuli a na chodník, 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, námětové hry (Na obchod,
Cukrárna), volné hry, kreslení, vybarvování omalovánek
8) Události:
1. 4. – Aprílové nachytávky – kdo koho nejvtipněji napálí (nejlepší nachytávka – Marek
Špaček)
10. 4. – tematická vycházka do Městských sadů spojena s pobytem na dětském hřišti
(společně s dětmi jsme pozorovali změny v přírodě s příchodem jara, pozorovali jsme stromy,
kvetoucí květiny, vyprávěli jsme si o zvířatech – mláďátka; na dětském hřišti si při hře děti
vyzkoušely svou obratnost, rychlost a sílu – děti byly poučeny o bezpečnosti při pohybu na
všech stanovištích)
27. 4. – návštěva Výtvarných dílen v Optyse
Děti si vyrobily dáreček pro maminku k svátku – závěs se srdíčky. Vyzkoušely si práci
s tiskátkem, kdy si na prázdné srdíčko vytiskly nápis Mamince a pomocí tiskací podušky
ozdobily okraje srdíčka. Dalším a pro děti nejtěžším úkolem bylo navléknout tenkou stužku
do úzkého otvoru v papírovém srdíčku a v kruhu z překližky a uvázat dva uzlíky. Dětem,
které tento úkol nezvládly, jsem pomáhala společně s pracovnicemi Optysu. Potom už
následovalo pro děti zábavné vybírání a nalepování srdíček po obvodu kruhu z překližky,
dokud nebyl celý zaplněn.
Dětem se vyrábění moc líbilo a těšily se, až dáreček předají maminkám. Cestu zpět do družiny
jsme zakončili zmrzlinou. Akce ze zúčastnilo 14 dětí z 1. A.

2. oddělení – Ježci – Bc. Daniela Beranová
Vv – Rozvoj kreativity a představivosti dětí.
- Výroba berušek – práce s barvami, barevnými papíry
- Výroba motýlků – zapouštění vodových barev, stříhání, lepení, práce s barvami
- vytváření kulis na pohádku
Enviromentální vých. – povídání si o jarní přírodě, vycházka do Městských sadů – pozorování
přírody. Hry na dětském hřišti.
Roz. vých. – duben měsíc bezpečnosti. Opakování základních pravidel silničního provozu.
Ochranné pomůcky na kole, bruslích, jednoduché kvizy.
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 – Zpívající kuchyň. Povídání si o přečtených
kapitolách, otázky z textu, odměňování nejlepších odpovědí, hry se slovy. Odpovídání na
otázky do soutěže.
Dramatizace pohádky – Červená karkulka – zdokonalování již naučeného textu, zkouška
v družině, příprava na vystoupení.
Akce – vyrábění dárečků ke dni matek v Optyse
Poučení o bezpečnosti při všech aktivitách, činnostech, práci, při pobytu mimo ŠD.
Akce Optys – Dne 30. 4. 2015 se oddělení dětí ježečků zúčastnilo vyrábění v Optyse.
Vyrábění bylo tematicky směřováno ke Dni matek. Děti si měly možnost vyrobit dárečky
z předem připravených komponentů. Dárečky se všem dětem velice povedly a odměnou jim
byla veliká pochvala a poděkování od maminek. Za odměnu jsme si cestou zpět do družiny
koupili výbornou zmrzlinu.

3. oddělení – Lišáci – Drahoslava Hobžová
V rámci celodružinové hry jsme i v tomto měsíci plnili úkoly Správného družináčka.
V projektu Celé Česko čte dětem jsme četli titul Zpívající kuchyň. A protože hlavní hrdina
příběhu zažíval obdobné situace, jako náš kamarád v oddělení, který se také přestěhoval
z Prahy do jiného města, byly naše diskuse k četbě o to reálnější.
Dále jsme přečetli titul Kostík Billy – výprava do záhrobí. U této knihy se děti musely na
poslech více soustředit, protože kniha obsahovala mnoho jazykolomných názvů a jmen.
Dopravní téma měsíce vyhovovalo především chlapcům, kteří si s autíčky hrají velmi rádi.
S dívkami jsme se zaměřili na dokončování výrobků a výkresů k prezentaci na školní výstavě.

Započali jsme s tvorbou výtvarného námětu do dalšího kola soutěže „Pomaluj a pojmenuj si
svůj ekologický autobus“. Na konci loňského školního roku byl náš výtvarný námět vybrán
spolu s dalšími čtyřmi na potisk 5 – nových trolejbusů a naše MAŘENKA již jezdí ulicemi
Opavy. Letos tvoříme na ekologické téma, ale výtvarného zpracování se dočkal i JENÍČEK.
Věřme, že budeme stejně úspěšní jako vloni a naše náměty budou mezi vítěznými!
Dne 1. 4. jsme si v oddělení zasoutěžili „O nejvtipnější nachytávku“ – vítězové J. Martinák a
M. Hůlek.
Otevřených dílen v Optyse ke Dni matek jsme se nezúčastnili, protože jsme si pro maminku
připravili dárek vlastní.
Výtvarné a pracovní činnosti:
Vv
Šneččí ulita – barevné kolorování ulity v pruzích
Obkreslování a vykreslování plastových šablon (zvířata, dopravní prostředky)
Pomaluj a pojmenuj si svůj ekologický autobus – náměty do soutěže (tužka, fix,
temperové barvy, tuše, pastelka
Vybarvování omalovánek, kresba dle vlastních námětů a fantazie
Pv

Šneček – modelování těla šneka ze sochařské modelíny pod namalovanou přírodní
ulitu
Velikonoční slepice z prstových rukaviček – vystřihování, plnění, lepení
Žába z papírové roličky – vystřihování, skládání, lepení
Zajíc z vlnité lepenky – opravné práce
Zajíček (prstový maňásek) – obkreslování, vystřihování, vybarvování
Kytka z papírových proužků – stříhání, slepování
Motýl – práce se sklem, stříhání proužků z PET lahve, práce s drátkem – křídla
Zrcadlo „Pro Tebe“ – dárek pro maminku – zabroušené kousky zrcadel a paspartový
zdobný karton (Sklenářství Havlický), různé tvary srdíčkových výkrojů, srdíčková
stuha, červené lýko, nůžky, lepidlo - řazení prvků dle vlastní fantazie
Písmena – obkreslování a vystřihování písmen pro soutěžní náměty („Pomaluj a ….)
Konstruktivní hry se stavebnicemi Merkur, Geomag, Cheva, dřevěné kostky

Ostatní činnosti:
Pobyt venku - převážně hry na zahradách ŠD (míčové hry, aktivity se švihadly a lanem,
soutěživé činnosti na dětských chůdičkách, kreslení na chodnících, individuální hry

V herně – odpočinek na koberci, společenské a edukační hry, hry v relaxační herně, možnost
hry a činností dětem z oddělení Veverek u Lišáků a naopak.
Keramický kroužek:
V keramickém kroužku jsme zdobili keramiku glazováním, dokončovali všechny výrobky na
školní výstavu.
Velikonoční ozdoby – vykrajování, glazura
Kachlička – jarní motiv otiskem (materiál FR), výřez z plátu, burel, glazura
Srdíčko – válečkový otisk (materiál FR), vykrajovátko, úprava hlazením, glazura
Žába – modelování do formy (materiál MAM), burel, glazura
Práce dle vlastní fantazie, materiál MAM, FR.
Ve dnech středa a čtvrtek, kdy probíhá keramický kroužek, jsou děti, které kroužek
nenavštěvují, rozděleni do oddělení Ježků, Soviček a Veverek a zúčastňují se jejich programu.

4. oddělení – Veverky – Pavla Hřivnová
1. Plníme úkoly Správného družináčka, vyhodnocení za měsíc duben proběhne začátkem
května.
2. V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme přečetli knížky Záplaťák, Kostík Billy,
Domov pro Marťany.
3. Výtvarné a pracovní činnosti:
Vv: Provlékaný tulipán na špejli (šablona, barevný papír, špejle)
Kreslíme pro soutěž "Pojmenuj si autobus"
Motýlci (vodová barva, voskovka)
Pv: Šijeme kočičky a pejsky (šablona, látka, bavlnka, knoflíky a vata - obšívání předním
stehem a plnění vatou)
Jarní výzdoba ŠD - květiny (barevný papír, bavlnka)
Hry v herně - Mikádo, Uno, Aktivity, Lodě, Lovci noci, konstruktivní hry na koberci Lego
4. Odpočinkové činnosti:
Volná kresba, volná hra, povídání v kruhu - o průběhu velikonočních svátků,
o domácích mazlíčcích - Den zvířat 28. 4.
5. Rekreační činnost:
Vybíjená v tělocvičně, pobyt na zahradě ŠD - hry s míčem, skákání přes švihadlo, přes
gumu, kreslení barevnými křídami
6. Události:
Otevřené pracovní dílny v Optyse ke Dni matek - dne 29. 4. Celkem se zúčastnilo 15 dětí.
Děti si vyrobily dáreček pro maminku - závěs se srdíčky. Díky krásnému počasí se dětí
měly možnost proběhnout na dětském hřišti v Sadech Svobody a pochutnat si na dobré

zmrzlině cestou zpátky do ŠD.
7. Ostatní činnosti:
Přenášení a ukládání sběru

5. oddělení – Lvíčata – Mgr. Simona Němejcová
CČČD - Kolektiv autorů - Prdlé pohádky
B. Čapková - Zpívající kuchyň
PV - zápich beránek
- květy na louce - práce s voskovkami a barvami, metoda překreslování
- beruška na listu - práce s nůžkami a papírem
- rozkvetlá louka- mozaika, papírové košíčky, krepový papír
další činnosti - poslech Pan Tau, pobyt v tělocvičně (rybičky, molekuly, míčové hry),
rychlost, obratnost
- chvilka s písničkou - jarní písničky
- pobyt venku, procházka do sadů - jarní příroda, stromy, květy stromů, barvy v přírodě,
pozorování broukoviště
Návštěva Slezského muzea
Dne 1. 4. navštívily děti z 5. oddělení ŠD Krnovská Velikonoční tvoření ve Slezském muzeu
v Opavě. Děti se seznámily s tradicemi Velikonoc, pracovaly na interaktivní tabuli, řešily
úkoly, týkající se svátků jara a také vyplňovaly pracovní listy s velikonoční tematikou. Na
závěr návštěvy si vyrobily magnetického zajíčka nebo kuřátko. Po skončení celé akce jsme si
mohli prohlédnout celou expozici Slezského muzea.
Dílny v Optyse - tvoření dárku pro maminku ke Dni matek
Dne 28. 4. jsme se s dětmi rozhodli, že si půjdeme krásný dárek pro maminku vyrobit do
Optysu. Paní z Optysu už měla všechno přichystáno, takže děti se mohly hned pustit do práce.
Krásný dřevěný věneček měly za úkol ozdobit barevnými srdíčky. Děti si daly záležet a
vznikly krásné ozdoby, které si maminky mohou pověsit na zeď nebo na dveře.

6. oddělení – Medvídci – Mgr. Sofie Polášková
Jelikož tématem měsíce byla doprava, s dětmi jsem se v besedování a povídání zaměřila
především na toto téma, tedy na povídání o bezpečnosti na silnici. Co se týče výtvarných
činností, tak ty byly zaměřeny na jaro.
• Činnosti odpočinkové – v této oblasti nejvíce převažovala volná hra dětí, kresba obrázku
dle vlastní fantazie, vybarvování omalovánek, hra s libovolnou hračkou. Rovněž zde zařazuji
povídání s dětmi na téma Velikonoce a doprava. Také se s dětmi zapojuji do akce Celé Česko
čte dětem. V tomto měsíci jsme četli pohádky z knih Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů,
Maminčiny pohádky, Princ Bajaja a jiné pohádky a Kocour v botách a jiné románské
pohádky.

• Hry na koberci - nejvíce děti zaujaly konstruktivní hry jako LEGO, SEVA, CHEVA a
SEKO4.
• Stolní hry - nejvíce si děti hrají s kartami UNO a hrami jako Logik, Život, Dostihy a sázky,
stolní fotbal.
• Činnosti rekreační – v dubnu jsem s dětmi trávila čas také venku. Konkrétně na
procházkách po Městských sadech a přilehlém okolí školy. Pozorovali jsme zvířata, převážně
ptactvo, a přírodu, která začala kvést. Děti také sledovali hmyz jako například, motýly (BOZ)
• Výtvarné činnosti - Výtvarné činnosti jsem v tomto měsíci zaměřila na jaro, proto hlavní
tematikou byla příroda.
Květinky - práce s tvrdým barevným papírem, lepidlem a nůžkami (BOZ)
Letní louka - práce s pastelkami + lepení kytiček vyražených z raznice.
Májové stromy - práce s barvami + vystřižení květin z barevného papíru (BOZ)
Sluníčka - práce s barvami
• Jiné činnosti - 8. 4. – sledování pohádky Čert ví proč
• Příprava na vyučování - Převládala individuální příprava na vyučování.

Drahoslava Hobžová
Vedoucí vychovatelka ŠD

