ZPRÁVA ŠD – duben 2018
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 v Opavě. Bylo krásné počasí, které lákalo ke hrám a
sportování na zahradách, přálo vycházkám do parku a na hřiště u Sv. Hedviky. Obě pracoviště plnila
projekt ŠD „Den Země“.

Celodružinové soutěže a akce:
Projekt ŠD Den Země – viz jednotlivé zprávy

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Zájmové kroužky:
Výtvarné čarování – Kresba křídou na asfalt – Jarní motivy, Pejsek, kočička – kresba fixy kolorovaná
vodovými barvami nebo pastelkami (dáreček pro paní ošetřovatelky v Městském útulku pro psy
v Opavě), Výtvarné dílničky ve Výtvarném centru Optys v Opavě - dáreček pro maminky k svátku
(zdobení látkové tašky textilními barvami)
Keramický kroužek – pokračovali jsme ve výrobě misek vtlačováním do formy a připravovali se
na keramickou soutěž „Hliněná paráda“, která se uskutečnila 26. 4. ve ŠD B. Němcové.

Akce a soutěže:
Pohádkový svět - vv soutěž okresu Opava
Dne 16. 4. 2018 se ŠD zúčastnila vyhodnocení vv soutěže ŠD okresu Opava na téma „Pohádkový
svět“. Do soutěže mohla každá družina zaslat pouze 5 prací. Obeslali jsme dvě kategorie 1. - 2. tř. a
3. - 4. tř. V konkurenci dalších 22 školních družin jsme statečně obstáli.
V nejml. kat. 1. - 2. tř. získala N. Míčová z odd. Lišáci - 1. místo,
v kategorii 3. - 4. tř. E. Bučan z oddělení Sovičky - 3. místo.
G R A T U L U J E M E!!!!
Návštěva Útulku pro opuštěná zvířata v Opavě – 16. - 18. 4. 2018
Projekt Den Země – viz jednotlivé zprávy
Noc s knihou – 19. 4. 2018 – téma „Čtyřlístek ve službách krále“
Návštěva Hasičské zbrojnice – 20. 4. 2018 - odd. Myšáci

Otevřené dílničky pro děti ke Dni matek v Optyse
Ve dnech 23., 25. a 27. 4. 2018 se oddělení Soviček, Ježků, Veverek a Myšáků zúčastnilo
otevřených pracovních dílniček ve Výtvarném centru při prodejně Optys na Masarykově třídě
v Opavě.
Děti si vyrobily dáreček pro maminky k svátku – malovanou bavlněnou tašku zdobenou textilními
barvami a razítky. Úkolem dětí bylo pomocí kulaté gumy na tužce obtiskávat kolečka kolem
přiloženého papírového srdíčka, až vznikl krásný barevný obrys srdce na tašce. Používaly několik
odstínů textilních barviček a ku pomoci jim byly výtvarnice z prodejny Optys. (přidržovat papírové
srdíčko, máčet tužku do barviček a na správné místo obtiskávat. Vnitřek srdíčka děti dozdobily
razítkem „mamince“ a razítky kytiček dle volby dětí. Nakonec na kolíček nalepily cedulku
„Vyrobeno s láskou“ a připnuly k tašce. V družině ještě k dárečku vyráběli přáníčko.
Vyrábění se dětem moc líbilo a zmrzlina cestou zpátky byla sladkou tečkou za pěkným odpolednem.

Hliněná paráda – keramická soutěž ŠD okresu Opava
Soutěž se uskutečnila 26. 4. 2018 ve ŠD B. Němcové. Děti měly hodinu na výrobu „Květinové
fantazie“. Přesto, že děti vytvořily nádherné a pečlivě provedené práce, na umístění nedosáhly.
Zvláště, když bylo v každé kategorii vyhlášeno pouze 1. místo. Za účast a vzornou prezentaci jsme
děti odměnili sladkostí a zmrzlinovou tečkou. Děkujeme.
Dopravní soutěž ŠD okresu Opava - dne 25. dubna jsme se již tradičně zúčastnili dopravní
soutěže školních družin, kterou pořádala ŠD v Kylešovicích. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích
1. - 4. třída, vždy chlapec a děvče. Děti musely prokázat teoretické i praktické znalosti. V testech
na děti čekalo nejen poznávání dopravních značek, ale také záludné křižovatky a chytáky.
V praktické části musely děti v jízdě na kole zdolat slalom mezi tyčemi, projet těžkou osmičkou,
zvládnout levotočivou zatáčku, najetí na dřevěné korýtko a vše završit správným zastavením mezi
dvěma čárami. A po celou dobu musely sledovat značky, šipky a snažit se nevyjet z tratě. Naše děti
soutěžily velmi zodpovědně a sportovně se popraly se všemi nástrahami. Za svou reprezentaci
dostaly drobné dárky, ale také sladkou odměnu. Poděkováni patří nejen dětem za reprezentaci naší
školy, ale také vychovatelkám a rodičům, kteří s dětmi trénovali. Podařilo se nám obhájit 1. místo
v kategorii chlapců třetí třídy, které získal Petr Kivorchian. Družinu reprezentovali:
1. třída - Tereza Ondřejová, Oskar Kajnar
2. třída - Jana Binarová, Ondřej Špaček
3. třída - Daniela Rýparová, Petr Kivorchián
4. třída - Tomáš Burda

1. oddělení Sovičky
V komunikačním kroužku - s dětmi jsme si povídali na téma „Co se mi líbí na naší planetě Zemi“,
dále o cestování a cestovních dokladech (občanský průkaz, pas)
Projekt CČČD – přečetli Policejní křeček a zámecký zloděj – dočetli jsme a odeslali odpovědi na
soutěžní otázky, Za humny je skřítek, Hrůzostrašné pohádky
V zájmových činnostech (vv a prč) Jarní omalovánky – pastelky, progressa
Pejsek a kočička – kresba černým fixem kolorovaná vodovými barvami nebo pastelkami
Jarní obrázek – motivace oslavou Dne Země – mláďátka, zvířátka a ptáčci, kvetoucí stromy (kresba
fixy, progressy, voskovkami), Motýli – práce s Big Shotem (děti si vyřezaly motýly, dle volby
dokreslily nebo dolepily detaily, nalepily na špejli), Ptáčci, slepičky – lepení vyřezaných dílů a
dokreslení fixy, dle volby nalepení na špejli, Vlaštovky – vybarvování předtištěné vlaštovky,
vystřižení a složení do tvaru, Žabička – vybarvování, vystřižení a složení prostorové žabičky,
nalepení na barevnou čtvrtku, Peněženka – skládačka z barevných papírů
Konstruktivní hry se stavebnicemi Seva, Cheva
Rekreační činnost –Vycházka a pobyt na hřišti Sv. Hedviky – míčové hry, lanová pyramida,
houpačky, rychlostní závody, kresba na asfalt, pobyt na zahradě ŠD – skákání přes lano, švihadla,
soft tenis, badminton, míčové hry, závodivé hry, hry s panenkami a kočárky, kreslení křídou na
chodník, na tabuli, atd., vycházka do Městských sadů v Opavě (pozorování změn v přírodě, pobyt
na hřišti), stolní a společenské hry – Plný kurník, Kvak, Dixit, Ubongo, Piráti, Z pohádky do pohádky,
Grabolo, Dooble, Spící královny, 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 Lovci perel – tvoření a zapisování slov na určené písmeno, DH Zatleskej
a počítej, Křížovka – Slova opačného významu (práce ve skupinách), Malá čítárna – četba dětí 1. tř.
nahlas i potichu z vlastních knížek, BESIP – povídání s dětmi o správném přecházení vozovky, o
bezpečné jízdě na kole, na kolečkových bruslích, o povinné výbavě cyklistů, bruslařů, atd.. (povídání,
práce ve skupinách: hledání rozdílů na obrázcích, skládání puzzle), Dopravní značky – kvíz,
vybarvování značek

Jiné činnosti:
Návštěva městského útulku pro psy v Opavě – v rámci projektu Den Země (16. 4.)
Projekt Den Země:
- povídání o svátku Den Země (jak vznikl, proč se slaví)
- práce ve skupinách PL Hledáme mezi písmenky (22. 4. slavíme svátek … ….)
- poslech a nácvik básničky Země a její ochranný kabátek (dětem jsem jen přednesla, nestihli jsme
se naučit)
- Desatero ekologie (posezení v kroužku a povídání podle obrázků)
- Koloběh vody – básnička o vodní kapičce a vybarvování obrázku (dokončíme v příštím týdnu)
- Recyklace:
- doba rozkladu jednotlivých materiálů
- Třídíme správně odpad (co kam patří) – PL Sklo a Pepa Střep, PL Papír a Čenda Časák, PL Plasty
a Peťka Petka (práce ve skupinách)
- Praktická ukázka třídění odpadu do správných „kontejnerů“ (barevných tašek)
- Jak se chováme k přírodě – povídání, PL Porovnej obrázky a vybarvi správný obrázek,
básnička Skřítek v lese
- omalovánky planeta Země
- matematická doplňovačka (motivace Vesmír, planeta Země) a vybarvení vesmírné omalovánky

2. oddělení Ježci
V komunikačním kroužku – povídání si o bezpečnosti v každodenních situacích (hra u cesty, chůze
po chodníku, nošení odrazek, správná jízda na kole, správná výbava, přecházení cesty).
Dalším tématem - probírání jarních květin, povídání si o tom, jaké květiny na jaře rostou, k čemu
jsou dobré, kvíz (děti podle obrázku určují, o jakou květinu se jedná)
V projektu CČČD v oddělení četli z knížky Čertovská pohádka
V zájmových činnostech (vv a prč) – Jaro – na papír A3 děti ve dvojicích nakreslí temperovými
barvami strom, za pomoci zmačkaného papíru si udělají razítko a tisknou listy, poté vezmou kousek
lina a tisknou jim trávu, nakonec z proužku barevného papíru udělají mašličku, nalepí na papír a
udělají z nich ptáčky, Země – na eurofólii si děti do kruhu nanesou modrou a zelenou barvu jako
voda a země, poté na něj přiloží papír a obtisknout, po zaschnutí dokreslí nápis Den Země,
Bezpečnost – děti si dokreslí a vybarví omalovánku, poté ji vystřihnou a nalepí na barevný papír,
Žába – děti si vybarví žábu a poté vystřihnout. Žábu přeloží na půl, prostřihnou pusu a poskládají ji,
nakonec nalepí na papír, dolepí jazyk a mouchy (3D efekt)
Dramatická výchova - sehrání scének o bezpečnosti na silnici (děti sehrály scénu, kdy udělaly
nějakou chybu a ostatní ji museli odhalit a říct, jak to mělo být správně)
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.
Jiné činnosti: 16.4. – návštěva psího útulku, 25.4. – tvoření ke Dni matek v Optyse, Den země probírání třídění odpadu (děti třídí odpad do správných kontejnerů), vysvětlení, co je to ekosystém,
koloběh vody, jak ničíme přírodu a jak přírodní živly
Rekreační činnosti - pobyt venku – vycházka na dětské hřiště (fotbal, houpačky, prolézačky), pobyt
na zahradě (hra Hloupá kuchařka, skákání přes švihadlo, hra na školu), hry na koberci, dřevěné
kostky, domino, auta, stolní hry: UNO, Kurník, Dobble, Kvak, Obchod, volná kresba dětí,
omalovánky

3. oddělení Lišáci
V rámci projektu CČČD jsme dočetli knihu Za humny je skřítek a rozečetli soutěžní knihu Policejní
křeček a zámecký zloděj, Příběhy se šťastným koncem - Našlo se koťátko
V komunikačním kroužku - o bezpečnosti při cestě do i ze školy, o přecházení vozovky, poznávali
jsme dopravní značky, hráli jsme soutěžně dopravní pexeso, povídali jsme si i o nebezpečí
na internetových stránkách.
V zájmových činnostech (vv, tv a prč) – omalovánky s dopravní tématikou, práce se šablonkami,
vystřihování a slepování papírových autíček, výroba pexesa se zvířátky, výroba puzzle se zvířátky,
omalovánka a puzzle „Čarodějnice“
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 okresní dopravní soutěži ŠD budou naše oddělení reprezentovat dvě
děti.

4. oddělení Veverky
V rámci projektu CČČD – četli knihu „Dobrodružství rodiny Smolíkovy“.
V zájmových činnostech (vv a prč) - volná kresba – omalovánky, kreslení dle předlohy – pastelky,
fixy, vodové barvy, malování obrázků ke dni Země – kresba planety Země – temperové barvy,
voskovky, šití školního pouzdra – jehly, nůžky, nitě a látky, konstruktivní hry: Seva, kostky
Rekreační činnost - uskutečnili vycházky na hřiště u sv. Hedviky, pobyt s dětmi na zahradě ŠD –
míčové hry, badminton, tenis, přeskoky přes švihadlo, malování, křídami, hra na školu, hra
na schovávanou, procházka – sledování dopravních značek, povídání si o bezpečnosti a chování
na silnici
Jiné činnosti: přenášení a ukládání papírových krabic z pracoviště M 15, 16. 4. Návštěva psího
útulku, 25. 4. Optys – tvořivé dílničky

5. oddělení Myšáci
V komunitním kroužku – si povídali o velikonočních tradicích, povídání si o prožitých velikonočních
svátcích
V rámci projektu CČČD - Dobrodružství s myškami -rozvoj slovní zásoby, pozornosti
V zájmových činnostech (vv a prč) – žabky z barevného papíru, autíčka z papírových roliček. Práce
s barevným papírem, lepení, stříhání, volné kreslení, tvoření a malování.
Rekreační činnost – pohybové a sportovní aktivity na zahradě ŠD a na hřišti u sv. Hedviky, míčové
sporty, přeskok přes lano, švihadlo. Kreslení křídami, hry s kočárky a panenkami, omalovánky,
vlastní tvoření a malování, deskové hry, stavebnice, kostky, obchod.
Jiné činnosti – BESIP - práce ve skupině. Děti plnily úkoly s danou tématikou, doplňovaly názvy
dopravních značek, vyplňovaly tajenky s dopravní tématikou, seznámily se se základy první pomoci,
tel. čísly atd., soutěž ve hře pexeso BESIP.
Projekt - Den Země - práce ve skupinkách, děti plnily úkoly zaměřené na ekologii, recyklaci.
Besedování na téma ozónová díra, koloběh vody, třídění odpadu. Názorná ukázka a samostatná
práce při třídění odpadu. Omalovánky s danou tématikou.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
9. 4. Odpoledne s dopravní tématikou

6. oddělení
V komunikačním kroužku jsme si povídali o tématech: jarní příroda, jaro v zahradě, na poli
V projektu CČČD přečetli knížku Mach a Šebestová na cestách, začali jsme četbu knihy Policejní
křeček a zámecký zloděj.
V zájmových činnostech (vv a prč) – Kočka, Narcisy - kresba progressy, Jarní louka - malování
vodovými barvami, vybarvování omalovánek, záložka - vybarvování předtištěné záložky,
vystřihování, nalepování na barevný papír, výroba náramku - navlékání perliček na paměťový
drátek, výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí - vlastní tvorba, modelování z modelíny - vlastní
tvorba,
Hry v herně - Seva, Lego, Logik, Uno, Pexeso - dopravní značky, Námětová hra - Na dopravu,
Na farmu, Nácvik divadelní pohádky ke Dni matek (opakování pohádky O kouzelné flétně)
Rekreační činnost – pobyt na zahradě - míčové hry, závodivé hry, skoky přes lano, švihadlo, volná
hra dětí, skákací panák, PH - Hloupý kuchař, Cukr káva limonáda, vycházky do Městských sadů,
pobyt na hřišti, pohyb v přírodním terénu, pozorování jarní přírody
Příprava na vyučování: spojovačky v oboru čísel 0 – 50, zábavné pracovní listy na sčítání a odčítání
v oboru čísel 0 – 20, DH Tichá pošta, Mrkaná, Kouzelné lepidlo, Slovní kopaná, Pantomima
Jiné činnosti: BESIP - beseda s dětmi o dodržování pravidel silničního provozu, jak má vypadat
správně vybavené kolo, určování základních dopravních značek, zábavné pracovní listy - práce ve
dvojicích
Den Země - beseda s dětmi o třídění odpadu, recyklaci, přírodě kolem nás, o plýtvání jídlem,
ochraně životního prostředí, čtení - Ekologická pohádka, zábavné pracovní listy - práce
ve skupinkách, procházka okolím školy - pozorování životního prostředí

7. oddělení
V projektu CČČD – O chytré kmotře lišce, povídání o lidských a zvířecích vlastnostech,
Dobrodružství Tomáše a Alice, bajky
V zájmových činnostech (vv a prč) ilustrace přečteného příběhu - Liščí příbytek, kreslíme pro
maminku - Srdce (geometrické tvary, progresa), výroba dárků pro budoucí prvňáky - Sluníčko na
špejli s marsmelow bonbony, skládání z papíru - havran, nebe, peklo, hlemýžď - výroba z papíru,
bambulkování
Rekreační činnost – zahrada - míčové hry, skákání přes lano, švihadlo, volná hra dětí, Městské sady
- pobyt na hřišti, volná hra dětí, pozorování přírody, změny počasí, pozorování broukoviště, parkour,
soutěž v běhu, hry v herně - stolní společenské a konstruktivní hry, Dostihy a sázky, stolní fotbal,
karty, Kdo je kdo, Kvak, Logik, Tichá pošta, Mrkaná, pantomima – Kdo jsem?, tematické hry,
Na školu, sledování DVD - Kouzelný náramek
Jiné činnosti - Beseda s dětmi o bezpečnosti na silnici, přecházení, dopravní značky, jízda na kole,
vybavení kola, jízda na bruslích (přilba, chrániče), znalostní kvíz, pracovní list,
20. 4. - Den Země - beseda na téma ochrana životního prostředí, nutnost třídění odpadu, zásady
správného chování v přírodě, znalostní kvíz, pracovní list

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

