Zpráva ŠD – květen 2015
Měsíc květen byl tematicky zaměřen na upevňování kladných vztahů a vazeb v rodině a
kamarádství. V odděleních byly vhodně vedeny krátké besedy, zaměřeny estetické činnosti,
u menších žáků, v oddělení Soviček a Medvídků, byl tématu věnován celý týden. Byla
vybrána a zařazena četba pohádek motivovaných emocemi.
Ve výtvarných činnostech byla zařazována jarní a nadcházející letní tématika. Některá
oddělení se zapojila do tvorby do celostátní soutěže Slet berušek v Česku 2015 a návrhů na
eko autobus pro DPMO.
Na obou pracovištích proběhla v období od 18. 5. – 5. 6. 2015 souvislá pedagogická praxe
studentek SPgŠ Krnov. Praxi vedly vychovatelky Ludmila Tesárková na ŠD Mařádkova a
Mgr. Simona Němejcová na pracovišti Krnovská.
Zástupy:
Za nepřítomnou vychovatelku Mgr. Š. Bociánovou byl zajištěn zástup – Mgr. P. Elblová

Soutěže:
Přehlídka dramatické tvorby ŠD a ŠK okresu Opava
Dne 5. 5. 2015 se uskutečnila v prostorách Loutkového divadla v Opavě přehlídka dramatické
tvorby, které se zúčastnilo 5 ŠD. Naše ŠD se soutěže zúčastnila poprvé a ve velké konkurenci
získala 1. místo. Zpívanou pohádku Červená Karkulka nacvičili s p. vychovatelkou
Beranovou žáci 2. tříd: A. Trávníčková, M. Krásová, V. Klementová, E. Paláčková,
A. Teplíková, N. Hermsen, a V. Onderčinová.
Gratulujeme!

Hliněná paráda (keramika)
V polovině května 14. 5. 2015 jsme se podruhé zúčastnili soutěže ŠD okresu Opava s názvem
Hliněná paráda ve ŠD B. Němcové. Po příchodu bylo dětem sděleno téma keramické práce
„Strašidla a duchové“ a měli 90 minut na jeho společné ztvárnění. Po loňském „okoukávání“
a seznamování s průběhem soutěže jsme se letos umístili v obou vyhlášených kategoriích.
Mladší žáci: T. Lexová a M. Špaček se umístili na 1. místě
a starší žáci: L. Šejdová a V. Ťapťuch získali 2. místo.
Gratulujeme!

CČČD
Ve čtenářské soutěži Kniho – Rej v projektu Celé Česko čte dětem se na nás usmálo štěstí
a děti z oddělení Ježků a Soviček byly za správné odpovědi vylosovány a odměněny knihou a
drobnými dárkovými předměty.

Pojmenuj a pomaluj si svůj eko autobus
Již podruhé jsme se také zapojili do výtvarné soutěže vyhlášené DPMO a školským úřadem
Magistrátu Opava pro žáky 4. a 5. tříd a za ŠD přihlásili do soutěže pět prací. Na výsledek si
musíme počkat do 20. 6. 2015.

Slet berušek v Česku 2015
Zapojili jsme se do celostátní výtvarné soutěže Slet berušek v Česku. Termín předání prací je
19. 6. 2015 a výsledky budou známy v září 2015.

Akce ŠD:
Jarní dílničky
V úterý 12. 5. 2015 se v době od 15.30 – 18.00 hod uskutečnily ve spolupráci se ZŠ
v prostorách ŠD a 1. st. ZŠ Jarní tvořivé dílničky. Děti si společně s rodiči mohly vyrobit jarní
výrobky z různých materiálů a vyzkoušet si zajímavé vv techniky. V jídelně ŠD pak již na ně
čekalo občerstvení a výstavka prací dětí keramického kroužku.

Sběr papíru
I nadále pokračuje celoroční sběrová akce ve sběru starého papíru. Dne 18. 5. 2015 jsme
odvezli další kontejner o celkové váze 2 760 kg. Velký podíl na tomto váhovém výsledků má
žák M. Kopřiva z 1. tř. se svojí maminkou, kteří přivezli 700 kg papíru. Sběrová akce bude
ukončena 12. 6. 2015 , vyhlášení a ocenění všech dětí zapojených do družinové akce
proběhne 18. 6. 2015.
Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka

Zprávy o činnosti jednotlivých oddělení
Zpráva o činnosti

1. oddělení

Sovičky

Téma měsíce: Posilujeme kladný vztah k rodině a kamarádství
1) Plníme úkoly Správného družináčka, vyhodnocení za měsíc květen a červen proběhne ve
3. červnovém týdnu.
2) V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme přečetli knížku Kam zmizela škola, příběhy
motivované tématem měsíce: V nouzi poznáš přítele, O třech medvědech, Prší, Kamarádi na
draka a Jak vyzrát na kočku. Děti si poslechly pohádky: O potůčkových vílách, Jak obláček
ztratil a znovu našel maminku, O vodníkovi Upolínovi, O nejkrásnější princezně a O hloupém
drakovi. Pohádky byly motivovány emocemi (rozlobený, šťastný, smutný, láskyplný a
tvrdohlavý) a dětem je předčítala studentka SPgŠ v Krnově, která byla v našem oddělení na
souvislé pedagogické praxi.
Začali jsme číst knížku Dívka z černé věže.
3) V kroužku Výtvarného čarování si děti vyrobily a nakreslily:
- Včelky (obtiskování ručiček, vystřihování křídel a hlavičky, lepení, dokreslování) děti 2. tř.
- Městečko (kreslení pastelkami a fixy, vystřihování, nalepování – kolektivní práce) děti 1. tř.
- Procházka v dešti (kresba postav, vystřihování a nalepování oblečení z barevného papíru,
skládání deštníku z papíru) děti 2. tř.
- Barevné květiny (kresba barevnými křídami na asfalt) děti 1. a 2. tř.
4) Výtvarné a pracovní činnosti:
Vv: (v tomto měsíci jsme se zaměřili na tisk různými způsoby a technikami)
- Dáreček pro maminky – kytičky s propletenou špejlí (obtiskování špuntů, vystřihování
natištěných květů a listů, proplétání špejlí, nalepování knoflíků)

- Květinky – tisk nastříhanou papírovou ruličkou, domalování stonku a listů temperovými
barvami
- Rodina, kamarádi – postavičky vytvořené obtisknutím prstů a následným dokreslením fixy
- Pampelišky – tisk vidličkou, prsty, použití vatových tampónků, tisk pampeliškových listů,
domalování temperovými barvami
Prč:
- Módní návrhářka – vystřihování papírové panenky, navrhování a vystřihování šatů a
oblékání panenky
- Zvířátka ze skládaného papíru – vystřihování těla slona a labutě, skládání uší a křídel konstruktivní hry se stavebnicemi Merkur, Cheva, Seva, Blok Vista, Geomag, kostky, pletení
gumiček, skládání Hama korálků
5) Pobyt v tělocvičně
21. 5. – honěná, strečink, vybíjená Všichni proti všem, PH Chobotnice, relaxace
28. 5. – hry s padákem, drobné pohybové hry
6) Hudební výchova
27. 5. – odpoledne ve ŠD (děti z 1. A se pochlubily a zazpívaly všem nacvičenou písničku,
společně jsme si zazpívali známé písničky a některé děti z 2. A nám samostatně nebo ve
skupinách zazpívaly písničku podle své volby
7) Příprava na vyučování:
- převyprávění čtených pohádek, otázky týkající se porozumění textu
(Týden emocí 25. – 29.5.)
-povídání s dětmi na téma Rodina a kamarádi, svátek maminek
- předčítání dětí
- hádanky, kvízy (Medvědí pohádkový kvíz – zdrobněliny, hledání slov ve slově; Jak vyzrát
na kočku – kvíz týkající se porozumění textu)
- DH Slovo (skládání slov z písmenek)
- číselné spojovačky, procvičování sčítání a odčítání, násobení a dělení – vybarvování
obrázků dle výsledků
- DH Supermatematik (vytváření příkladů na sčítání a odčítání, násobení a dělení)
- DH Elektrika (rozvoj pozornosti, reakce na hmatový signál)
- DH Co se změnilo (rozvoj pozornosti, paměti)
- DH Kdo jsi? (poznávání dětí podle: zraku, hmatu, sluchu)
- Nácvik básničky Zrcadlo mrkadlo
- logopedické hrátky (jazykolamy)
8) 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, volné hry
stolní a společenské hry v herně (Piráti, Čarodějky, Spící královny, Uno, Dobble, Dixit, Dogs,
Osadníci z Katanu, Člověče nezlob se, Aktivity, Monopoly, atd..)
hry na koberci s autodráhou, s vláčky, kostkami a stavebnicemi
námětové hry Na rodinu, Na zvířátka, Na obchod
kreslení, vybarvování omalovánek
9) Události:
13. 5. – Návštěva knihovny KPBO – pobočky v Kateřinkách –pro děti byl připraven zábavný
soutěžní program, kde si společně vyzkoušely jaké to je např. složit ze svých těl písmena a
slova, luštily pohádkové tajenky a kvízy a soutěžily ve večerníčkovém pexesu.
25. 5. – Tématická vycházka do Městských sadů spojena s pobytem na dětském hřišti (cestou
jsme s dětmi pozorovali a pojmenovávali květiny a stromy, povídali si změnách v přírodě;
děti si barevnými křídami na asfalt nakreslily květiny, které jsme viděli i ty které rostou

například na zahrádkách – kroužek Výtvarné čarování; na dětském hřišti si děti prověřily své
pohybové schopnosti – rychlost, sílu, obratnost.
Ludmila Tesárková

Zpráva o činnosti

2. oddělení

Ježci

Vv a Pv – při práci děti pracovaly s temperovými barvami, stříhaly, lepily barevné papíry,
pracovaly s papírovými ruličkami, učily se zapouštět vodové barvy na papír. Při výtvarných a
pracovních aktivitách děti zapojovaly svou představivost a kreativitu. Děti si vyráběly –
stojánky na tužky, motýlky na špejli, jarní květiny na špejli.
Vv – volné kreslení – omalovánky, kreslení dle vlastního zájmu – pastelky, voskovky, fixy
Pv – úklid všech hraček ve skříních, třídění kostek, autíček – vedeme děti k pořádku
Konstruktivní hry – hry na koberci – stavění hradů z kostek, hra na obchod a poštu. Skládání
ze stavebnice Geomag, pletení z gumiček
Příprava na vyučování – děti druhé třídy vypracovávání domácích úkolů, děti první třídy
opakování hláskování slov
Pobyt venku – sportování na zahradě – individuální činnost dle zájmu dětí – přeskok přes
lano, švihadla, malování křídami, fotbal, hra na honěnou, vyvolávaná.
Plnění projektu – Celé Česko čte dětem – přečtené tituly – Ztracená škola a Honzíkova cesta.
Povídání si o přečtených kapitolách, otázky z textu, odměňování nejlepších odpovědí, hry se
slovy.
Události
13. 5. 2015 – návštěva knihovny v Kateřinkách. Zábavné odpoledne plné her a soutěží. Děti
soutěžily v pohádkovém pexesu, pomocí písmen, které tvořily svými těly skládaly slova,
luštily kvízy.
25. 5. 2015 – vycházka do Městských sadů – pozorování přírody, povídání o jarní přírodě.
Hry na dětském hřišti.
Bc. Daniela Beranová

Zpráva o činnosti

3. oddělení

Lišáci

Plníme úkoly Správného družináčka, společné vyhodnocení za měsíc květen a červen
proběhne ve 3. červnovém týdnu – 18. 6. 2015
V rámci projektu CČČD jsme přečetli tituly:
dočetli jsme knihu Kostík Billy, nově Dívka z Černé věže – soutěžní kniha, odeslali jsme
odpovědi do Kniho – reje na soutěžní otázky, Kronika hochů od Bobří řeky, jednotlivě si děti
četly z encyklopedie.
Výtvarné a pracovní činnosti
Vv: Malování do soutěže Pojmenuj a pomaluj si svůj eko autobus
Vybarvování předtištěného plátna – fixy na textil (barevná kreativita a přesnost)
Beruška – do soutěže Sket berušek v Česku 2015 (formáty A4, A3 – tužka, pastelky,

fixy, akvarel. pastelky, vodové barvy)
Prč: Zrcadlo „Pro Tebe“– dárek pro maminku (zrcadli, papírové srdíčkové výkrojky,
dekorativní pásky, stužky a mašličky)
Lisování rostlin – sběr a lisování lučních květin ze školní zahrady
Hrací podložky – vyrábění vlastních hracích podložek pro fotbal, hokej a figurkové hry
Hama korálky – skládání a zažehlování vybraných tvarů
Pastelky – výroba dekorativních pastelek z lepenkových trubic, barevných papírů –
stříhání, vybarvování, lepení
Ostatní činnosti:
pobyt venku – chůze na chůdíčkách, skákání přes švihadlo, hry s míči, závodivé hry,
badbington, relaxace na dekách, volné hry
stolní a společenské hry v herně – hry s oblíbenými stavebnicemi, stolními společenskými
hrami – Ubongo, Kaleidoskop, Boom – boom, Geomag, Merkur – dlouhodobá činnost na
pokračování, skládání puzzle 1500 ks v relaxační herně na pokračování, karetní edukační hry
– Uno, Čarodějky, Dobble, Člověče, nezlob se, Aktivity, konstrukce z různorodých kostek
vlastní námětové kreslení, vybarvování omalovánek
Keramický kroužek:
Srdíčko – dárek pro maminku (výkroj, válečkový vzor)
Koníček – práce s formou, modelování
Kytka – výkroj, spojování
Růže – výkroj, spojování
Konečná úprava – broušení, práce s burelem, glazování
Z důvodu návštěvy knihovny a keramické soutěže Hliněná paráda se keramický kroužek
třikrát neuskutečnil.
Události:
Návštěva KPBO – pobočky v Opavě Kateřinkách – odpolední program pro děti s názvem
„Soutěžíme s Večerníčkem“.
Děti byly rozděleny do čtyř skupin a společně soutěžily v zajímavých disciplínách: skládání
puzzlí, hádání melodií z Večerníčků, luštění křížovek, přiřazování pohádkových postav k
večerníčkům.
Děti byly šikovné a i přes nepřízeň deštivého dne se jim návštěva knihovny a soutěžní
program velmi líbil.
Drahoslava Hobžová

Zpráva o činnosti

4. oddělení

Veverky

1) Plníme úkoly Správného družináčka
2) V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme přečetli knížky Domov pro Marťany –
Martina Drijverová.
3) Výtvarné a pracovní činnosti:
Vv: Tulipány (výkres, vodové barvy)
Berušky (výkres, voskovky, vodové brvy)
Prč: Kočička, jehelníček - srdíčko (šablona, látka, jehla, bavlnka, nůžky a výplň)
Výroba papírových přáníček (výkres, pastelky, fixy, barevný papír, lepidlo)

4) Odpočinkové činnosti:
Volná kresba, volná hra, povídání s dětmi v kruhu, povídání s dětmi o Downově
syndromu,
hry v herně - Activity, karty UNO, Lovci noci, Lodě, Domino, "Elektřina", Mikádo,
Člověče, nezlob se...
5) Rekreační činnosti:
Pobyt na zahradě ŠD – míčové hry, fotbal, vyvolávaná, skákání přes švihadlo, skákání
přes lano, hra na schovávanou, badminton...
Tělocvična – vybíjená, Vodník, vybíjená – všichni proti všem...
6) Události:
Návštěva prodejny Stoklasa (výroba korálkových náramků - paměťový drátek) – 18. 5.
7) Ostatní činnosti: Přenášení a ukládání papíru do sběru
Pavla Hřivnová

Zpráva o činnosti

5. oddělení

Lvíčata

CČČD – My máme rádi Česko
Slabý – Dívka z Černé věže
– ilustrace přečtených příběhů
Vv - Láska - kreslená hlava, rozfoukané barvy, koláž srdíčka
- Můj kamarád, kreslení pastelem
- Život v trávě, obtiskování sesbíraných lístků, dokreslování voskovkami
Pv - Kvetoucí strom, práce s papírem, květy jako větrníčky
Rekreační činnost – vycházka ke Stříbrnému jezeru, pozorování ptáků, hnízdění, pobyt na
zahradě, míčové hry, (rozvoj rychlosti a obratnosti), vycházka do parku, pozorování
broukoviště, pobyt na hřišti
Tv – pobyt v tělocvičně, závodivé hry v družstvech
Mgr. Simona Němejcová

Zpráva o činnosti

6. oddělení

Medvídci

V květnu jsem se s dětmi tematicky zaměřila na upevňování rodinných a přátelských vazeb.
Ve výtvarných pracích pak na jarní tematiku a pozvolný příchod léta.
● Činnosti odpočinkové
V tomto druhu činností jsem se s dětmi zapojila do akce Celé Česko čte dětem, kdy jsem četla
k poslechu z knih Kocour v botách a jiné románské pohádky, O zlaté rybce a jiné slovanské
pohádky a Pohádky z čarovné jeskyně. Děti během čtení kreslily příběh a po přečtené
pohádce jsme si o pohádce povídali. V kontextu odpočinkových činností žáci rovněž
vybarvovali omalovánky, kreslili si dle vlastní fantazie nebo si hráli s libovolnou hračkou.
● Činnosti rekreační
V rámci rekreace jsme se s dětmi procházeli po Městských sadech a přilehlém okolí školy.
Během procházek jsme pozorovali přírodu - rozkvetlé stromy, květiny a navštívili jsme také

broukovitě, kde jsme si s dětmi povídali o hmyzu a jeho význam pro přírodu. Na zahradě děti
nejvíce bavily kolektivní a míčové hry.

● Hry na koberci
Převažovaly konstruktivní hry jako například CHEVA, SEVA, SEKO4, LEGO nebo stavba
autodráhy.
● Stolní hry
Děti nejvíce bavily hry jako Dostihy a sázky, Dinopark, Logik, puzzle, karetní hra UNO,
stolní fotbal nebo Ledové království.
● Činnosti výtvarné
Podmořský svět - práce s aquarellovými pastelkami, kresba mořských živočichů dle vlastní
fantazie.
Šeříky - práce s barvami
Moje rodina - kresba rodiny v rámci týdne „Věnováno rodině“, práce s tužkou, fixem a
pastelkami
Zebry - práce s pastelkami, barevným papírem a nůžkami
Kočičky - práce s barevným papírem+ nůžky
Květináč s květinami - práce s barevným papírem, lepidlem a nůžkami
Pampelišky - práce s barevným papírem, nůžkami, lepidlo, bílá barva + štětičky do uší

● Příprava na vyučování
U starších žáků převládala individuální příprava na vyučování, dále pak hlasité čtení s žáky
1. a 2. ročníku, opakování násobilky s žáky 2. ročníku. S dětmi druhé třídy jsem také
opakovala geometrické útvary- názvy + měření stran.V rámci tohoto druhu činností jsem
s dětmi rovněž opakovala jazykolamy a hrála hru „Co jsem za zvíře?“ - rozvoj logické úvahy
a posloupnosti, rozvoj řečových dovedností (kladení otázek), rozšíření vědomostí ohledně
zvířecí říše.
● Jiné činnosti
Sledování pohádek Saxana a lexikon kouzel a Doba ledová 3.
11. - 15. 5. - Věnováno rodině - kresba rodiny, povídání o rodině a jejím významu (co je to
rodina, jaká může rodina být), povídání s dětmi o adopci, o dětských domovech a o tom, jaké
jsou rodiny ve světě.
Mgr. Sofie Polášková

Zpráva o činnosti

7. oddělení

Dráčci

Celé Česko čte dětem:
W. Hauff - Pohádky, R. Goscinny - Mikulášovy patálie, Kouzelný svět pohádky, Tajemství
smutných hor
Rekreační činnost
pobyt na školní zahradě - vybíjená,přeskoku přes švihadlo, „Švihadlový král“
Vycházka do městských sadů – pozorování broukoviště, pobyt na dětském hřišti, rozvoj
rychlosti a obratnosti, lanové centrum

Výtvarná činnost
Motýl - frotáž
Přání pro maminku - papírová koláž
Můj brouk - kolorovaná kresba

V době od 14.30 hod. žáci pokračují v rekreačních a zájmových činnostech v odděleních
Lvíčata a Medvídci.
Mgr. Š. Bociánová

