Zpráva ŠD – duben 2017
Měsíc duben jsme věnovali bezpečnosti a ekologii, připravovali se a zúčastnili soutěže ŠD okresu
Opava - „Hliněná paráda“ ve ŠD B. Němcové, tvořili na Velikonoce, navštívili a vyráběli dárky pro
maminky ve výtvarném centru Optys. Bylo krásné počasí, které lákalo ke hrám a sportování na
zahradách, přálo vycházkám do parku a na hřiště u Sv. Hedviky.

Oddělení Soviček vyhlásilo celodružinovou soutěž „Zvířátka z bambulek“, obě pracoviště plnila
projekt ŠD Den Země.

Celodružinové soutěže a akce:
Projekt ŠD Den Země
Soutěže „Zvířátka z bambulek“ se zúčastnily děti 2. - 5. tř. z obou pracovišť ŠD. Nejvíce se
zapojilo dětí ze druhých tříd, proto jsme se rozhodly v této kategorii ocenit na každém místě vždy
dvě děti.
Vyhodnocení:
2. třída
1. m. T. Rádek
M
E. Stavařová K
2. m. P. Kivorchian M
J. Herzig
M
3. m. L. Maculíková M
A. Vavrečková M
3. třída
1. m. S. Maculíková M
2. m. I. Zvarková
M
3. m. Sestry V. a B. Kaněrovy
4. a 5. třída
1. m. A. Trávníčková 4. tř. M
2. m. M. Vaňková
5. tř. M
3. m. A. Teplíková 4. tř. M

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Zájmové kroužky:
Výtvarné čarování – v rámci kroužku děti navštívily velikonoční výstavku a tvořivé dílničky v MŠ
Šrámkova, společně s oceněnými dětmi se zúčastnily vyhlášení vítězů vv soutěže ŠD okresu Opava
„Energie mládí, krása stáří“ na ZŠ T. G. Masaryka v Opavě.
Z vlastní tvorby kreslili tuší, vybarvovali pastelkami a vodovými barvami na téma ke Dni Země –
„Líbí se nám na Zemi“.

Keramický kroužek
Kroužek se 3x neuskutečnil – z důvodu Velikonočních prázdnin, z důvodu účasti v soutěži Hliněná
paráda a účasti na vyhlášení výsledků a ocenění vítězů vv soutěže ŠD okresu Opava „Energie mládí,
krása stáří“, kde jsme soutěžili s obsáhlým projektem „Tetralogie“ a v kategorii keramika zvítězili!
V průběhu měsíce se děti připravovaly na soutěž „Hliněná paráda“ a nacvičovaly společnou práci ve
dvojicích. A to se vyplatilo – N. L. Hermsen a K. Hřivnáčová získaly 1. místo v kat. starších dětí
3. - 4. tř.
Velikonoční motivy – vykrajování drobných motivů k zavěšení na větvičku
Pták – modelování z MAM (typ hlíny)
Růže – vykrajování podle šablony a modelování z FR (typ hlíny)
Makovice – modelování do formy
Figurky, obličejové masky – individuálně
Vaření – v rámci kroužku si děti upekly jablečný štrůdl a upekly velikonočního beránka

Akce a soutěže:
„Energie mládí a krása stáří“ - vv soutěž okresu Opava
Dne 10. 4. 2017 se ŠD zúčastnila vyhodnocení vv soutěže ŠD okresu Opava na téma"Energie mládí,
krása stáří". Do soutěže mohla každá družina zaslat pouze 5 prací. Obeslali jsme kat. 1. - 2. tř., 3. - 4.
tř. a kategorii keramických prací.
V konkurenci dalších 12-ti školních družin jsme statečně obstáli.
V nejml. kat. 1. - 2. tř. získala A. Vavrečková z odd. Lišáci - 3. místo,
v kategorii 3. - 4. tř. Z. Mikolášová z odd. Veverky - 2. místo.
V kategorii keramických prací obhájil náš keramický kroužek již potřetí 1. místo, tentokrát za
obsáhlý projekt Tetralogie. Zásluhu na vítězství mají žáci:
E. Bučan, K. Hřivnáčová, N. L. Hermsen, M. Špaček a L. Mališková
G R A T U L U J E M E!!!!

„Hliněná paráda“ - soutěž ŠD okresu Opava
Již čtvrtým rokem se účastníme této soutěže tvoření dvojic z keramické hlíny, letos na téma:
“V lese“
Soutěž má dvě kategorie – 1. - 2. třída a 3. - 4. třída.
I v letošním roce jsme se umístili a to hned na místě nejvyšším.
N. L. Hermsen a K. Hřivnáčová se v kategorii 3. a 4. třída umístily na 1. místě
G R A T U L U J E M E !!!!

Otevřené dílničky pro děti ke Dni matek v Optyse
Dne 26. - 28. 4. 2017 se děti z oddělení Soviček, Lišáků a Myšáků zúčastnily akce ve výtvarném
centru Optys, kde si vyrobily dáreček pro maminku ke Dni matek.

Zdravověda - přednáška s praktickými ukázkami
(přednášely děti ze 4. A ve složení: V. Vitásková, Z. Mikolášová, J. Gebauer a M. Špaček)
Děti poutavým způsobem seznámily ostatní děti se základy první pomoci. Děti se dozvěděly, co
znamená termín „zotavovací poloha“, jak ošetřit drobná poranění, jak správně znehybnit např.
podvrtnutý kotník, jaký je rozdíl mezi úžehem a úpalem a jak postiženému pomoci, jak
transportovat nemocného a spoustu dalších zajímavých informací.

Přednášející žáci s dětmi neustále komunikovali a prakticky vše předváděli. Děti viděly např. jak lze
použít trojcípý šátek, jak správně obvazem zafixovat končetinu, jak přiložit tlakový obvaz, jak
„vyrobit“ pomocí dvou smetáků a deky nosítka (i s ukázkou transportu postiženého) atd.
Velká pochvala přednášejícím žákům, kteří si celou akci sami připravili a nabídli tuto přednášku
jednotlivým oddělením Soviček, Ježků, Lišáků a Myšáků. Dětem se vystoupení starších kamarádů
velmi líbilo a vše zaujatě sledovaly. D Ě K U J E M E !!!!

1. oddělení Sovičky
V komunikačním kroužku děti si povídaly o prožitých velikonočních svátcích, o zážitcích z víkendu a
znovu si připomněly, jak se mají k sobě chovat a pravidla oddělení.
Projekt CČČD – přečetli vybrané příběhy z knihy Pohádky po telefonu a v rámci Dne Země knihu
„Cestování po světě“.
V zájmových činnostech (vv a prč) – Planeta Země – vybarvování, vystřihování, kontejnery na
tříděný odpad – nalepování různého odpadu do správného kontejneru
Jarní motivy – suché křídy, velikonoční omalovánky, již zmíněná zvířátka z bambulek, letadla
technikou Origami, velikonoční přáníčka, velikonoční zajíček, z krabiček auta, domečky, roboty za
využití spojovacích dílů ze stavebnice Makedo, zažehlování nápojových brček, pletení na pletacích
kruzích, zvížátka z plastových kelímků, tvoření z odpadového materiálu, setí velikonočního osení.
Rekreační činnost – děti si hrály hlavně na zahradě – míčové hry, skákání přes lano, švihadla,
zdokonalování ve hře badbington, kreslení křídami na chodník a jiné volné hry dětí dle vlastní
fantazie a nálady.
Příprava na vyučování: mnoho forem procvičování školní přípravy měly děti obohaceny o křížovky
a doplňovačky z časopisu Dráčik – skupinová práce, soutěžích v rychlostním počítání.
K procvičování využívali násobkové pexeso a domino. V rámci dopravní přípravy poznávaly dopravní
značky, povídaly si o bezpečnosti při jízdě na kole, povinné výbavě kola a cyklisty, o bezpečnosti při
jízdě na kolečkových bruslích. Hráli DH „Zamotej se“ a procvičovali koordinaci pohybů, orientaci
levou a pravou rukou a nohou. Plnily pracovní listy s dopravní tematikou – tísňová volání, semafor,
dopravní značky a test ke správnému přecházení vozovky.

2. oddělení Ježci
V komunikačním kroužku – si povídali o udržování pořádku a čistoty, uklízení hraček, o dětské
šikaně.
V projektu CČČD v oddělení četli z knížky „Půlnoční strašidlo“
V zájmových činnostech (vv a prč) – vybarvovali obrázky s jarní, velikonoční a dopravní tématikou a
obrázky ke Dni Země.
Tvořili obrázky ze zažehlovacích korálků, vyráběli zvířátka z bambulek, vyráběli velikonoční zajíčky „Fazoláčky“, motýlky a zajíčky z papíru. Vyrobili si nástěnnou dekoraci ke Dni Země.
Hv – v oddělení děti rády zpívají za doprovodu hudebního nástroje Boomwhakers – plastové
trubice.
Příprava na vyučování – rádi hrají naučnou hru Kvíz v kostce, opakovaně procvičují násobilku,
zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání – DH Numerix, Supermatik. Soutěžili ve skládání slov –
hra Domino. V rámci tématu měsíce se věnovali dopravní tématice – značky, pravidla přecházení
vozovky aj.

3. oddělení Lišáci
V rámci projektu CČČD pokračovali v četbě knihy Markétin zvěřinec. Dětem byla nabídnuta
možnost zapojit se do soutěže pro rodiče s dětmi„ Vyrob si svoji nejoriginálnější záložku“, kterou
vyhlásil Kniho-rej. Záložku si mohly vyrobit ve ŠD a společně s rodiči odeslat do Knihoreje.

V komunikačním kroužku si povídali o velikonočních tradicích a zvycích, jak Velikonoce prožívají u
sebe doma, o bezpečnosti při cestě do i ze školy, ale také o nebezpečí internetových her (Modrá
velryba).
V zájmových činnostech (vv, tv a prč) – některé děti se zapojily do soutěže vyhlášené v oddělení
Sovičky „Zvířátka z bambulí“ a poctivě vyráběly v průběhu celého měsíce až do vyhodnocení. Děti
bambule již dříve vyráběly moc rád, ale protože umělohmotné bambulkovače toho moc nevydržely,
vyráběli jsme zvířátka pomocí koleček z papíru, která zároveň tvořila i tělíčka vyráběných zvířátek.
Na Velikonoce jsme vyráběli dekorace - 3D zajíce z kartonových trubic (pokračování v činnosti
započaté v březnu) a některé děti vyseli osení do plechových krabiček, které si ozdobili hnědou
vlnitou lepenkou a jarními výkrojky z razníku. Dalšími výrobky byly žabky z krátkých papírových
ruliček, kytičky na špejli – Modřence z krepového papíru, narcisy z pevného žlutého papíru. Pro
budoucí prvňáčky vyráběli malá kuřátka z dřevěných břízových koleček. Pokračovali na dotváření
jarního stromu z větve, který mají v herně – květy, listí aj.
Zajímavou prací bylo dekorování pravých šnečích ulit a výroba berušky z ořechové skořápky.
Ulity děti zdobily permanentními fixy a barvičkami, kdo měl zájem, dotvořil si šnečka tělíčkem ze
zatočené lepenky. Beruškám nejdříve červeně obarvili skořápku – tělíčko, a poté dokreslili fixem
tečky, nalepili na zelený podklad a dokreslili nožičky.
Příprava na vyučování – procvičovali stříhání na přesnost, stříhání do kruhu
Jiné činnosti – v rámci měsíce bezpečnosti si děti povídaly a soutěžily v otázkách o bezpečnosti
v silničním provozu, povídaly si o povinnostech chodců, o povinném vybavení cyklisty a jeho kola
o bezpečném přecházení vozovky aj. K besedování byl využit metodický a obrazový materiál Besipu
s kvízovými otázkami. ŠD v dopravní soutěži bude za naše oddělení reprezentovat pro kat. 2. tř.
dívky – K. Kučková.

4. oddělení Veverky
V rámci projektu CČČD – četli knihu „Pekelná třída“
V komunikačním kroužku si povídali o velikonočních zvycích a tradicích
V zájmových činnostech (vv a prč) – si velikonočně vyzdobili hernu, malovali výdutky. Z papíru
vyráběli a malovali vajíčka, zajíčky, věnečky, květiny a přáníčka pro maminky.
Ve vyrábění pokračovali při tvorbě jehelníčků z filcu, záložek pro budoucí prvňáčky, z nafukovacího
balonku tvořili zeměkouli (ke Dni Země), zapojili se do soutěže Zvířátka z bambulek.
Rekreační činnost - uskutečnili vycházky na hřiště u sv. Hedviky, sportovali v tělocvičně a užívali si
pobyt na školních zahradách.

5. oddělení Myšáci
V komunitním kroužku – si povídali o velikonočních tradicích, zpívali lidové písničky, věnovali se
dopravní tématice - ve skupinkách vypracovávali dopravní testy, hráli dopravní pexeso, vybarvovali
semafor a o semaforu se naučili také básničku.
V rámci projektu CČČD - přečetli s knihy s poučením, ze kterých získali nové znalosti - Jak se stal kozel
zahradníkem a Zvířátka v lese.

V zájmových činnostech (vv a prč) – především vyráběli na Velikonoce – zajíčky, kohoutky, vajíčka.
Ke svým činnostem využívali různý materiál – krepový papír, barevný papír, vysušené nadrcené
skořápky, různé druhy barev a pastelek. Ke Dni Země vyráběli zeměkouli s dokreslováním detailů
dle vlastní fantazie.
Rekreační činnost – pohybové aktivity na zahradě ŠD a na hřišti u sv. Hedviky

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Odpoledne s dopravní tematikou
V úterý 25. 4. 2017 bylo pro děti ze všech oddělení připraveno dopravní odpoledne. Jeho součástí
byla práce s pracovními listy. Společně s dětmi jsme si s dětmi o vybavení kola, o dopravním
značení, o semaforech a o bezpečném pohybu na silnici. Děti také skládaly puzzle s dopravní
tématikou a hrály pexeso s dopravními značkami.

6. oddělení
V komunikačním kroužku si povídali na velikonoční téma: tradice a zvyky - velikonoční pomlázka,
koleda, malování kraslic, symbol velikonočního beránka, seznámili se s názvy dnů ve velikonočním
týdnu. Dále si povídali o aprílovém počasí a o jarních květinách.
V projektu CČČD přečetli knížku „O chytré kmotře lišce“
V zájmových činnostech (vv a prč) – se věnovali velikonoční tématice, ale vyráběli také tulipány,
velikonoční vajíčka, zdobili plechovky – ubrousková dekupáž.
K četbě si namalovali lišku v lese, vybarvovali omalovánky s velikonoční a jarní tématikou.
Rekreační činnost – pobývali na školní zahradě, kde hráli míčové hry, jezdili na koloběžkách,
procvičovali přeskoky švihadla a lana do soutěže, hráli pohybové hry Na rybáře a rybky,
vyvolávanou a další oblíbené dětské hry.
V rámci dopravní výchova si povídali o vybavení kola a povinné výbavě cyklisty, poznávali dopravní
značky, barvy na semaforu, hráli dopravní pexeso a puzzle, vyplňovali dopravní kvíz.

7. oddělení
V projektu CČČD – v oddělení přečetli knihu Chyťte zloděje, u knihy Čich na záhady si o příběhu,
který přečetli, povídali.
V komunikačním kroužku – povídání o bezpečnosti proběhlo i v tomto oddělení – reflexní prvky,
vybavení kola, dopravní značky, barvy na semaforu aj.
V zájmových činnostech (vv a prč) - děti se zapojily do soutěže vyhlášené oddělením Soviček
„Zvířátka z bambulí“, ze skládaného papíru na harmoniku vyráběly kuřátka jako zápich, pro
maminky k svátku pěkná přáníčka technikou koláže, stejnou techniku použili při tvoření žáby.
Kombinovanou techniku „překrývání barev“ vyzkoušeli při výrobě motýla, při kreslení kurníku
s vajíčky pracovali s progressem.
Rekreační činnost – na okrasné zahradě pozorovali jarní květiny, poznávali jejich názvy.
Na družinové zahradě jezdili na skateboardu, koloběžkách, trénovali na soutěž v přeskakování lana
a švihadel. Vycházeli na procházky okolím školy.
Jiné činnosti: sledování DVD Mauglí a Angry Birds

8. oddělení
Rekreační činnost – pobyt venku – vycházeli na vycházky do městských sadů, kde si hráli na
dětských hřištích, vycházeli do okolí školy.
V projektu CČČD v oddělení pokračovali v četbě Kocour Mikeš, povídali si na téma Rusko – největší
země světa, seznámili se s jazykem slovanského národa a s jeho kulturou. K tématu shlédli oblíbený
ruský kreslený seriál Jen počkej zajíci.
Povídali si o Velikonocích, o historii, zvycích a tradici těchto svátků.
V zájmových činnostech (vv a prč) – vyráběli a malovali velikonoční zajíčky, vybarvovali
antistresové omalovánky.

Jiné - v rámci dopravní výchovy shlédli video Bezpečný cyklista, bezpečný chodec, zúčastnili se
dopravní soutěže, která v družině proběhla 25. 4. 2017, hráli dopravní pexeso a domino, plnili testy
a kvízy.
Ke Dni Země v oddělení besedovali o třídění odpadu, o smyslu a užitečnosti kompostování, soutěžili
v poznávání stromů, květin a zvířat.

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

