Zpráva ŠD – duben 2016
V tomto měsíci jsme se při činnostech a hrách s dětmi zaměřili na bezpečnost a ekologii
(zodpovědnosti k sobě samým a k životnímu prostředí). Na obou pracovištích byl uskutečněn
projekt ŠD – Den Země. V průběhu týdne od 11. - 15. 4. děti plnily úkoly a kvízy v rámci
BESIP – Bezpečný cyklista a připravovaly se na Dopravní soutěž ŠD okresu Opava (ta byla
z důvodu nepříznivého počasí přesunuta na měsíc květen).
V projektu Celé Česko čte dětem byly v odděleních čteny či rozečteny publikace:
S Blbounem do říše pohádek, Chudá žena a pletací jehlice, Zvykoslovný rok na Opavsku –
duben, Babička, Kuře a Drntitonda, Pošta v zoo, Hledá se hvězda, České pověsti pro malé
děti, pohádky – Kůň a vlk, Lev šel do války, O hodné čarodějnici, Pohádky z mechu a
kapradí, Broučci, Pat a Mat dokážou všechno, Káťa a Škubánek.
V oddělení Soviček si děti četly soutěžní knihu „Pohádkové vajíčko“ a poté odeslaly
do Kniho - reje odpovědi na soutěžní otázky.
Otevřené dílny v Optyse 25. – 28. 4. 2016
Děti z obou pracovišť navštívily akci připravenou pracovnicemi Optysu ke Dni matek. Děti si
mohly za finanční obnos 50 korun vyrobit pro maminku barevnou vkusnou kabelku, ve které
bylo uschováno překvapení. Této příležitosti využila více než polovina dětí ze ŠD.

Pracoviště Mařádkova:
Ve výtvarných a pracovních činnostech děti hodně času věnovaly kresbě, malbě a vyrábění
do soutěže vyhlášené oddělením Soviček na téma „Zvířata v zoo“. Využívaly hlavně pastelky
a fixy, ale také vodové a temperové barvy. V oddělení Lišáků použily děti k dotvoření svých
výtvarných prací kůru ze stromu, dřevěnou dýhu, barevný písek, barevná peříčka a
prostorovou barvu. V jiných odděleních děti využily novinový a kartonový papír, tvořily
různými technikami a práce se tak stávaly naprosto jedinečnými. Čtyři děti také vyrobily 3D
model. Vyhlášení vítězů proběhne v druhém květnovém týdnu. Dílka bude hodnotit také
dětská porota, vybraná z řad dětí ze všech oddělení. Na stejné téma děti také skládaly zvířátka
formou Origami, vybarvovaly „zvířecí“ mandaly, vybarvovaly kompozice utvořené razítky se
zvířecími motivy, modelovaly zvířátka ze samoschnoucí sochařské hlíny – těla hlemýžďů, ke
kterým přilepily nasbírané vybarvené ulity, vybarvovaly omalovánky.
Z dalších prací stojí za zmínku: Kočičky z novinového papíru – koláž, záložky podle
šablonky, včelky, kresba pohádkových bytostí, strom čtvero ročního období, život v trávě (ke
Dni Země) – omalovánka. Děti v rámci pracovních činností vyráběly papírové roboty, modely
zvířátek, ptáčků a květin.

Akce:
Návštěva knihovny
Dne 6. 4. navštívily děti z oddělení Veverek knihovnu v Opavě – Kateřinkách, kde si
prověřily znalosti na téma: „Zdravý životní styl“. Soutěžily na čtyřech 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. Na
závěr proběhlo vyhlášení nejlepších skupin a děti byly odměněny sladkostí a omalovánkou.
Den Země
Činnosti ke Dni Země si každé oddělení naplánovalo dle svých časových možností. Děti si
povídaly o významu tohoto svátku, proč vznikl, o jeho důležitosti pro nás a další generace,
o tom, co mohou jako děti pro lepší život na naší planetě udělat oni sami. Malé děti byly
motivovány četbou vhodných příběhů, např. Sovičky povídání o životním prostředí a
o ochraně lesa zahájily četbou příběhu Lesní strašidlo a poté si strašidýlko také nakreslily,
některé děti na přírodní materiál dřevěnou dýhu. Četbou Ekologické pohádky si přiblížily
význam třídění a využití tříděného odpadu, seznámily se se slovem recyklace a poté si
skládaly obrázky z víček od PET lahví.
Starší děti si besedovaly o ochraně životního prostředí, o chování v přírodě, o ohrožených
živočiších a chráněných rostlinách, vhodnosti třídění odpadu, ke kterému jsou vedeni i ve ŠD,
kde při vv a pracovních činnostech oddělujeme a třídíme papír od běžného odpadu,
oddělujeme plasty a připojili jsme se k ZŠ ve sběru hliníku a použitých baterií. Celoročně
sbíráme odpadový papír a přispíváme tak k šetření a záchraně našich lesů. Dětem bylo
připomenuto šetření vodou, elektřinou a dalšími energiemi a to nejen ve ŠD.
Bezpečný cyklista
V týdnu od 11. – 15. 4. si děti připomínaly, opakovaly a výtvarně zpracovávaly znalosti
z BESIP – vybarvovaly omalovánky s dopravními motivy, auta, cyklisty, vyráběly modely
aut, které využívaly ke hrám, Sovičky vyráběly a kreslily křižovatky a cesty z papíru, ke
kterým kreslily, vystřihovaly a tvořily dopravní značky na špejli i volně. Vystřihovaly různé
typy aut (formule, policejní auta ...). V průběhu týdne hrály DH: Křižovatka a Semafor.
V rámci přípravy na dopravní soutěž si opakovaly dopravní situace a povídaly o povinném
vybavení kola.
Do činností jsme také zařadili hru Dopravní pexeso, které si děti v několika vyhotoveních
samy vystřihovaly v ranní družině nebo ve svém oddělení a v rámci přípravy na dopravní
soutěž si opakovaly dopravní situace a povídaly o povinném vybavení kola a cyklisty.

U Lišáků v dopravním pexesu soutěžili a vyrobili si a hráli také hru s názvem Cesta nejen
do školy, ve které řešili různé správné a nesprávné dopravní situace.
Návštěva útulku pro opuštěná zvířata – 13. 4. 2016
Čarodějnický den– 29. 4.
Protože v měsíci dubnu (30. 4.) si připomínáme také „Den čarodějnic“, byly některé činnosti
(hlavně výtvarné) inspirovány touto tradicí. Nejmenší děti vyráběly čarodějnice se šatičkami
ze skládaného papíru, zápich čarodějnice, zahrály si hru Hod pavoukem (gumovým) a naučily
se čarodějnické říkadlo. Některé děti si přinesly celou čarodějnickou masku. Při besedě
s vychovatelkami si přiblížily tradici „pálení čarodějnic“ – staveb velkých ohnišť.
Tematické vycházky
Dne 4. 4. si děti z oddělení Soviček vyšly na vycházku na hřiště u sv. Hedviky. Činnost na
hřišti byla zaměřena na obratnost. Děti soutěžily v závodivých hrách, hrály míčové hry a
šplhaly na lanové pyramidě. Ke svým hrám využily také houpačky.

Soutěže:
V minulém měsíci jsme se zúčastnili 4 pracemi výtvarné soutěže ŠD okresu Opava na téma
„Věda a technika očima dětí“. Ve třech kategoriích – keramika, kolektivní práce a kategorie
3. - 5. třída jsme získali hlavní cenu. Vyhlášení výsledků a ocenění autorů proběhne 16. 5.
2016 v Sále purkmistrů v Obecním domě v Opavě.
Hliněná paráda
Dne 28. 4. 2016 se 4 děti z keramického kroužku zúčastnily soutěže ŠD okresu Opava
v keramickém tvoření. Akce se zúčastnilo 24 družstev z 12 ŠD. Soutěžilo se ve dvojicích ve
dvou kategoriích: 1. - 2. tř. a 3. - 4. tř. Naši družinu reprezentovaly S. Holešová a Z. Podolská
- obě z 2. tř. a M. Špaček a L.Vránová, oba z 3. třídy. V této soutěži jsme získali 3. místo
v mladší kategorii.

Pracoviště Krnovská:
Ve výtvarných a pracovních činnostech se také toto pracoviště zapojilo do soutěže „Zvířata
v zoo“. Děti využily ke tvorbě vodové barvy a pastelky. K dalším ztvárňovaným motivům
patřily květiny, berušky, strom ze srdíček, skládaly hady, „kreslily“ vidličkou, vybarvovaly
různé jarní omalovánky.

Akce:
Pomáháme pejskům a kočičkám
Děti se zapojily do sbírky pro opuštěná zvířátka a přinášely do družiny staré deky, pamlsky a
hračky pro pejsky a kočičky. Všechny darované věci poté 26. 4. 2016 předaly při návštěvě
útulku pro opuštěná zvířátka v Opavě.
Odpoledne s Andersenem
Na pracovišti Krnovská si uspořádali „Odpoledne s Andersenem“. Děti se seznámily
s životem a dílem tohoto významného dánského pohádkáře a poslechly si pohádku Sněhová
královna.
Bezpečný cyklista
V rámci týdne bezpečnosti od 11. – 15. 4. s názvem „Bezpečný cyklista“ děti besedovaly
o různých dopravních situacích, opakovaly si znalosti o správně vybaveném kole a potřebách
pro cyklisty, soutěžili v dopravních kvízech, luštily křížovky a doplňovačky. Do činností jsme
zahrnuli poznávání a výrobu pro děti nejdůležitějších značek. Jen škoda, že počasí nám
překazilo soutěž v jízdě zručnosti na koloběžkách.
Den Země
Projekt se uskutečnil dne 15. 4. 2016. Děti besedovaly o životním prostředí, povídaly si
o správném chování v přírodě, o třídění odpadů v domácnosti. Děti se zapojovaly do diskuse a
se zájmem hovořily o tom, jak třídí odpad doma. Den Země byl zakončen tematickou
vycházkou do Městského parku, kde pozorovaly přírodu a pohyb v ekosystému broukovitě.
Slet čarodějnic
Dne 29. 4. jsme svolali všechny čarodějnice a čaroděje z celého světa. Na koštěti přiletělo
celkem 5 čarodějnic a 3 čarodějové, kteří přistáli na školní zahradě. Byly pro ně připraveny
různé aktivity: let na koštěti, hon na kočku, přelézání bažiny a prolézání pavučinami. Za
krásné masky všichni dostali sladkou odměnu a medaili.
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