Zpráva ŠD – květen 2016
Měsíc květen byl v odděleních zaměřen na oslavu svátku Dne matek a připomenutí Dne rodiny. Děti
si v komunikačních kroužcích povídaly o mezigeneračních vztazích, o pěkném vzájemném a
nekonfliktním chování mezi dětmi, o chování k dospělým, o přátelství a kamarádství. K tématům byla
také v rámci projektu Celé Česko čte dětem vybírána četba vhodných publikací: Kamarádi na draka,
O ustrašené pampelišce, O Janičce a její čarovné kočičce, Jak vyzrát na kočku, Hledá se hvězda,
O letadélku Káněti, Berta a UFO, Putování za švestkovou vůní, Nejkrásnější pohádky, Radovanovy
radovánky, Babička, Kuře a Drntitonda, Nové Mikulášovy patálie, Kronika města Kocourkova, Bob a
Bobek, České pověsti pro malé děti, Nejkrásnější pohádky a bajky, Chaloupka na vršku, pohádky
O bílém hadovi, O neposlušných kůzlátkách… Děti si samostatně četly z časopisu 21. století Junior.
Při kolektivních hrách bylo u dětí posilováno přátelství, kamarádství a sounáležitost v kolektivu.

Pracoviště Mařádkova:
Hned z kraje měsíce byla vyhlášena dětmi z pracoviště Krnovská vv soutěž na téma „Pohádková
bytost“, do které se zapojily děti z obou pracovišť a ze všech oddělení. Děti opět popustily uzdu své
fantazii, malovaly, kreslily a vytvářely zajímavé výtvarné kompozice i 3D modely. Některé děti
k tvorbě využily ilustrace z knih, obaly z CD, jiné kreslily jen tak od ruky, využívaly různé materiály a
výtvarné potřeby. Výsledkem pak byly krásné dětské malby a kresby.
Děti tvořily ale i na jiná témata, pracovaly se šablonami zvířátek, skládaly z papíru opičky a kočičky
s pohyblivými díly, skládaly z měkkého kartonu, tiskly a tvořily za pomocí vidličky, obtiskovaly čerstvé
listy, tvořily mozaikové práce lepením z drobných papírových útržků, tvořily zápichy, lepily,
zdokonalovaly se ve stříhání, modelovaly z modelíny a sochařské samoschnoucí hlíny. Ke svátku
vyráběly maminkám přáníčka, s kamarády si vytvořily strom přání, pletly náramky přátelství. Mezi
netradiční činnosti patřilo pletení švihadel, náramků a náhrdelníků z textilních proužků, které si děti
nastříhaly ze starých triček.
V hudební činnosti se děti naučily novým dětským písničkám, za doprovodu kláves si zopakovaly a
zazpívaly již známé písničky.
V rekreačních činnostech jsme hodně pobývali na zahradách, kde se děti zapojovaly hlavně do
pohybových a míčových, soutěžily v běhu do kopce, skákání přes lano a švihadla, hrály různé
soutěživé hry – Bumbrlík, Vyvolávaná, Kuba řekl, Škatule, škatule hejbejte se, Chobotnice aj. Děvčata
soutěžila v pletení pampeliškových věnečků a v točení kruhu kolem těla. Za nepříznivého počasí jsme
hodně využívali možnosti sportování v tělocvičně. Zde si děti hrály nejen pohybové a závodivé hry, ale
hlavně oblíbené míčové hry a soutěže. V hernách děti hrály různé didaktické hry: Na jména, Kdo
jsem, Lovci perel, Autobus, Formulky, Mrkaná, Kdo je za zdí, Tichá pošta a další. Některé z nich byly
hrány také v rámci přípravy na vyučování.
V oddělení Soviček si v rámci školní přípravy zavedli nový rituál: Malá čítárna. Prvňáčci denně
předčítají z knihy Kuba nechce číst nebo z vlastní knížky. Tato činnost se dětem velice líbí a mají
o vlastní předčítání nebývalý zájem a to i děti, kterým ještě četba dělá potíže. Formou zábavných

pracovních listů si procvičovali sčítání a odčítání. V ostatních odděleních hrají děti didaktické hry, plní
kvízy k porozumění textu, luští hádanky, křížovky, hrají edukační a paměťové hry.

Akce:
Dopravní soutěž školních družin okresu Opava:
Dne 10. 5. 2016 se 8 dětí z 1. – 4. třídy zúčastnilo dopravní soutěže, kterou pořádala ŠD v Opavě –
Kylešovicích. Každý ročník zastupovaly 2 děti – dívka a chlapec. Soutěžilo se v jízdě zručnosti a
dopravních předpisech BESIP. V letošním ročníku se nám ve velké konkurenci 14 ŠD nepodařilo
umístit na předních příčkách v žádné kategorii, ale musíme děti pochválit za zvládnutí náročné jízdy
zručnosti na kole.

Celodružinová výtvarná soutěž „Zvířata v zoo“
Dne 13. 5. 2016 jsme vyhlásili vítěze vv soutěže „Zvířata v ZOO“, které se zúčastnily děti z obou
pracovišť.

Vyhodnocení vv soutěže ŠD okresu Opava „Věda a technika očima dětí“
Dne 16. 5. 2016 se konalo v Obecním domě v Sále purkmistrů vyhodnocení a ocenění
vítězných prací. Na rozdíl od dopravní soutěže, tuto jsme zvládli úžasně. Soutěžilo se v pěti
kategoriích: kolektivní práce, prostorové modely, kat. 1. - 2. tř., kat. 3. – 5. tř. a keramické
práce. Získali jsme dvě hlavní ceny a děti z keramického kroužku si odnesly cenu za vítěznou
práci. Akce byla velmi pěkná. Po ukončení jsme si prohlédli všechny soutěžní práce a vydali
se na cestu zpět do družiny. Děti odcházely s radostí ze svého vítězství a celou zpáteční cestu
si povídaly o tom, co viděly a které práce se jim líbily.

Pracoviště Krnovská:
Také na pracovišti Krnovská děti slavily svátek Dne matek. Vyrobily mamince dárek a přáníčko,
kreslily vlastní rodinu netradičním způsobem – „Začarovaná rodina“, „Moje nejkrásnější chvilky
s maminkou“, malovaly barvičkami, kreslily a tvořily. Z dalších prací to byli motýlci, kočičky
z novinového papíru s dokreslením, tvorba šeříku – práce s vatovými tyčinkami, medvídek – práce
s vidličkou, myška, pejsek a kočička – 3D model z papírové ruličky a zajímavé koláže: čápi a „Těšíme
se na prázdniny“.
Děti tvořily také do vv soutěže „Pohádková postava“, kterou tady vyhlásily a vytvořily mnoho
krásných malovaných a kreslených obrázků, které budou vyhodnoceny na začátku měsíce června.
V rekreačních činnostech děti se svými vychovatelkami často vycházely za přírodou a odpočinkem do
Městských sadů, na procházky kolem řeky, kde pozorovaly vodní živočichy. Častým cílem pak byly

oblíbené průlezky v lanovém centru. Na školním hřišti hrály kolektivní a míčové hry, naučily se novým
hrám „Pletenec“ a „Na jelena“.

Akce:
Malá olympiáda:
Dne 23. 5. 2016 se uskutečnil projekt ŠD Malá olympiáda (Lehkoatletický trojboj)

Soutěž družin okresu Opava – Lehkoatletický čtyřboj
Dne 25. 5. 2016 se 10 dětí (V. Mičkerová, E. Křemková, D. Mička, T. Schreier, K. Ritnošíková,
R. Vrbický, A. Firley, K. Šilhánková, T. Šípková, M. Zygula) zúčastnilo soutěže v lehké atletice, kterou
pořádala ŠD Englišova. Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách: běh na 50 m, skok z místa, hod míčkem
a běh na 250 m. Velkou radost nám udělala Eilška Křempková, která se v kategorii dívek – 2. třída
umístila na 1. místě.
Elišce gratulujeme a všem zúčastněným sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci ŠD.
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