Zpráva ŠD – duben 2014
V měsíci dubnu byl program ŠD zaměřen na ekologii a bezpečnost, ale v činnosti nechyběly
další pestré aktivity. V tomto měsíci jsme se zúčastnili dvou soutěží opavských ŠD.
Dne 7. 4. 2014 proběhlo v Obecním domě v Opavě vyhodnocení Výtvarné soutěže opavských
ŠD Sport a umění. Akce se zúčastnily také naše 4 umístěné žačky V. Doležalová,
M. Vaňková, M. Plachká a K. Mendlová se svými rodiči a vychovatelkami.

Materiální vybavení
Pro obě pracoviště byly drobné venkovní zábavné hry a výtvarný materiál, pro kroužek
pohybových her byly zakoupeny 2 volejbalové míče.

Sběr papíru
Dne 15. 4. 2014 byl odvezen další kontejner s téměř 2 tunami papírového sběru a ŠD tak
s pomocí rodičů získala další finanční prostředky na svoji činnost.

Brýle pro Afriku
Žáci ŠD se již v měsíci březnu zapojili do charitativní akce Brýle pro Afriku. Přesto, že sbírka
byla ukončena ke konci měsíce března, děti stále sbíraly a nosily do družiny další a další
brýle. Proto předání bylo dohodnuto až na konec dubna. Rotary klubu Opava jsme předali
celkem 94 ks brýlí.
Za účast v projektu Sněhuláci pro Afriku obdržela ŠD / ZŠ Mařádkova 15 / děkovný list a
společenskou hru.

Den plný legrace
si děti užily hned 1. 4. 2014, kdy v odděleních soutěžili „O nejlepší nachytávku“
Na odděleních pokračovala také rozběhnutá soutěž Král Hádanka.

Návštěva dětí z MŠ Sluníčko
V pátek 11. 4. 2014 navštívily naši školní družinu děti ze dvou oddělení MŠ Sluníčko
na Krnovské ulici v rámci projektu Celé Česko čte dětem.
Nachystali jsme pro ně četbu z knížky Ivony Březinové Teta to zase plete.
S dětmi jsme vybrali popletenou pohádku o Veliké řepě a Čert a Káča. Úkolem dětí bylo tyto
pohádky rozplést a uvést na pravou míru, pak si pod vedením p. vychovatelky Hobžové
zazpívaly několik pohádkových písniček, v oddělení Gepardů si vymalovaly omalovánky a
dostaly malé dárečky. Nakonec si malí předškoláci prošli celou družinu, kterou někteří z nich
budou od příštího školního roku navštěvovat.

Vítej jaro – velikonoční dílničky s vystoupením žáků 1. st. ZŠ
Dne 15. 4. 2014 v odpoledních hodinách uspořádala ŠD ve spolupráci s kolegy z 1. st. ZŠ
velikonoční dílničky. Na akci byli pozváni sponzoři ŠD, také v MŠ Sluníčko a v MŠ Sadová
byly pro rodiče dětí umístěny pozvánkové plakáty.
Program byl zahájen v tělocvičně 1. st. ZŠ ve 15.30 hod.
Žáci se svými učiteli připravili pro rodiče a všechny zúčastněné pestrý program – tanečky,
pohybové skladby, hudební zpívaná i hraná pásma, literární blok, vystoupila také taneční třída
Dance 4 life pod vedením svých trenérek. Svá vystoupení si připravily také děti ze zájmových
útvarů: gymnastika, aerobik, flétnička pod vedením svých pedagogů.
ŠD se do programu zapojila zpěvem dětských písní s doprovodem kláves a závěrečným
hromadným zpěvem oblíbené písně Cesta.
Po ukončení programu v tělocvičně byli všichni pozváni do ŠD, kde byly zahájeny
Velikonoční dílničky. Děti měly možnost na pěti stanovištích vyrábět výrobky motivované
jarem a Velikonocemi. Jedno stanoviště připravily také vychovatelky ŠD Krnovská.
O tvoření byl velký zájem. Děti si odnášely plné sáčky výrobků a za svoji píli byly odměněny
čokoládovým vajíčkem.
Pro rodiče, děti a všechny zúčastněné byla připravena velikonoční výstavka dětských prací a
také velikonoční kavárna k občerstvení. Všechny vychovatelky napekly a vyrobily dobroty,
s pečením vypomohly také pp. S. Stehlíková a M. Fišerová, které v průběhu celé akce
vydávaly pohoštění.
Dílničky se zdařily, dětem se líbilo a rodiče odcházeli velmi spokojeni.
Do akce se zapojili všichni pedagogové 1. st. ZŠ a vychovatelky ŠD.

Soutěž opavských družin Hliněná paráda
Dne 22. 4. 2014 jsme se zúčastnili soutěže Hliněná paráda na ZŠ B. Němcové.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií 1. – 2. tř. a 3. – 5. tř. Děti pracovaly ve dvojicích na
společném tématu, které bylo vyhlášeno až na místě: „Můj dům, můj hrad“
Na soutěž jsme se šli „oťukat“, ale i porovnat své síly s ostatními již zdatnějšími „keramiky“.
Neumístili jsme se, ale rozhodně jsme se neztratili.
ŠD reprezentovali 4 žáci ze ŠD Mařádkova: M. Špaček 1. tř., L. Mališková 2. tř., V. Ťapťuch
a L. Rubá ze 3. tř.

Výtvarné dílničky v Optyse
V pondělí 28. 4. 2014 se děti z oddělení Soviček zúčastnily výtvarných dílniček v Optyse, kde
si vyrobily dáreček pro maminku k svátku - ozdobené závěsné srdíčko z překližky se
zápisníčkem. Vyrábění se dětem dařilo a velmi se jim líbilo, zúčastnilo se 23 dětí. Při zpáteční
cestě nám počasí nepřálo, proto jsme si slíbenou zmrzlinu koupili následující den.

Dopravní soutěž opavských družin
Dne 29. 4. 2014 se 8 dětí 1. – 4. tř. ze ŠD Mařádkova zúčastnilo okresního kola Dopravní
soutěže ŠD na ZŠ v Opavě Kylešovicích.
Akce se konala v dopoledních hodinách. Do Kylešovic se sjelo 10 družstev a soutěžilo se
v 8 kategoriích.
Všechny děti absolvovaly náročnou jízdu zručnosti a testy z dopravních předpisů.
V okresním kole se žačka V. Doležalová umístila na 3. místě v kategorii 2. tř. – dívky.

Přátelské utkání ve vybíjené
Dne 30. 4. 2014 se sportovní kroužek ŠD Krnovská zúčastnil přátelského utkání ve vybíjené
s žáky ŠD na ZŠ Opava – Vávrovice.
Děti si celé odpoledne užívaly soutěživé atmosféry, nádherné školní zahrady a slunečného
počasí. Domů se vraceli řádně unaveni, ale plni dojmů a vidiny brzké odvety.

Z důvodu nepřízně počasí byla návštěva Městského útulku pro psy v Opavě přesunuta
na 5. 5. 2014.
Drahoslava Hobžová
ved. vychovatelka

