Zpráva ŠD – květen 2017
PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Zájmové kroužky:
Výtvarné čarování – Moje maminka – kresba tuší a vodovými barvami
Mořská panna – pastelky, fixy (vystřihování, lepení)
Zapouštění vodových barev, lepení vystřižených květin, hry s barvami
Keramický kroužek – stavba figury – Panenka v šatech, Ptáci – modeláž ze šamotové hlíny,
Makovice – práce s formami
V rámci činnosti děti dostávají více prostoru k projevení své fantazie a k samostatné tvořivosti.
Vaření – v měsíci květnu proběhly 2 hodiny, dva týdny nebylo z důvodu dvou svátků.
Sladké pečení.

Akce a soutěže:
Zdravověda – akce žáků 4. třídy pro mladší děti ve ŠD
Návštěva knihovny KPBO – pobočka Kateřinky – vědomostní soutěžní odpoledne na téma Voda
4. 5. 2017
3. kolo Ligy ŠD v miniházené
5. 5. 2017
Zvířátka z bambulek – vyhlášení celodružinové vv soutěže
11. 5. 2017
Dopravní soutěž ŠD
18. 4. 2017
4. kolo Ligy ŠD v miniházené
19. 5. 2017
Projekt školní družiny – Olympiáda – děti soutěžily v netradičních
sportovních dovednostech, plnily soutěže, vyhlášení výsledků 24. 5. 2017
22. – 27. 5. 2017
Soutěž ve skoku přes lano
23. 5. 2017
Přehlídka dramatické tvorby školních družin. Děti 4. třídy soutěžily
s pohádkou O Dvanácti měsíčkách

1. oddělení Sovičky
V komunikačním kroužku – s dětmi jsme si povídali o jejich zážitcích, vzájemných vztazích a
kamarádství, o řešení konfliktních situací, o pěkném chování při hrách
Projekt CČČD – četba k poslechu:
soutěžní kniha CČČD Příšerní nezbedníci, odeslali jsme odpovědi na soutěžní otázky
vybrané příběhy z knihy Hrůzostrašné pohádky
četba na pokračování Škraloup a překlep
V zájmových činnostech (vv a prč) Naše rodina – kresba pastelkami, fixy
Lego panáček, Robot – vybarvování a dokreslování omalovánky
Auta (modely) – vystřihování, vybarvování, lepení
Srdíčka ke Dni maminek – zažehlování nápojových brček
Dárečky ke Dni matek (Optys) – ze zakoupeného materiálu vyráběly děti, které se nemohly
zúčastnit dílniček v Optyse
Zažehlované obrázky z Hama korálků
Přáníčko pro maminky – barevný polokarton dekorovaný výseky z razníku, napsané přání
Mořská panna – vybarvování vystřihovánky, lepení

Barevní mořští živočichové (Krabi a chobotničky) – skládání, lepení klepet a chapadel, dokreslování
detailů
Rekreační činnost – pobyt na zahradě ŠD (míčové hry, skákání přes lano – soutěž, přes švihadla,
badminton, chůze na chůdičkách, závodivé hry, kreslení křídou na chodník, volné hry dětí)
Vycházka na hřiště Sv. Hedviky (lanová pyramida, houpačky, míčové hry, závodivé hry, běh na
rychlost)
Příprava na vyučování: DH Slovo, DH Numerix, Supermatematik
Domino Násobilka
DH Na krále (procvičování násobilky)
Pracovní listy Moje maminka – součást dárečku pro maminky
Pracovní listy Kolik zaplatím za… (procvičování násobilky)
Pracovní listy Tvoření slov z rozházených slabik
Povídání s dětmi na téma Rodina, Den matek
Četba s porozuměním
Četba nahlas
Jiné činnosti: Předvádění kouzel s kartami a mincemi

2. oddělení Ježci
V komunikačním kroužku v komunikačním kroužku jsme si povídali o těchto tématech: Udržování
pořádku a čistoty, uklízení hraček, vztahy mezi dětmi, chování dětí a dodržování domluvených
pravidel. Povídání, na téma „Rodina“, Den matek.
V projektu CČČD přečetli knížku „Půlnoční strašidlo“
V komunikačním kroužku jsme si povídali o těchto tématech: Udržování pořádku a čistoty, uklízení
hraček, vztahy mezi dětmi, chování dětí a dodržování domluvených pravidel. Povídání na téma
Rodina a Den matek.
V projektu CČČD přečetli knížku „Půlnoční strašidlo“
V zájmových činnostech (vv a prč) - omalovánky, volná kresba, vybarvování mandal, konstruktivní
hry - stavebnice Cheva, Seva, tavení korálků, vyrábění dárečků pro maminky, vyrábění mláďat
zvířátek z různých materiálů.
Hv – hudba na tělo „Body percussion“
Příprava na vyučování - procvičování násobilky, naučná hra - Kvíz v kostce, procvičování dělení se
zbytkem, malá násobilka, povídání o živé a neživé přírodě.
Rekreační činnost - pobyt venku na zahradě ŠD a na terase školy, míčové hry, skákaní přes švihadlo,
kreslení křídami, dětské chůdy, skákání přes lano, tenis a hry s panenkami

3. oddělení Lišáci
V rámci projektu CČČD četli knihu Jak byl Vítek v Praze, Markétin zvěřinec
V komunikačním kroužku si povídali o činnostech pro kolektiv družiny, o angažování při činnostech
v herně, o zapojování kolektivu do soutěží. Připomněli si, co znamená chování fair play.
V zájmových činnostech (vv, tv a prč) vyráběli Berušky z ořechové skořápky, přáníčko ke Dni matek
technikou frotáže, modelovali ovoce a zeleninu z Jovi modelíny a plastelínových provázků,
vybarvovali omalovánku figurky „Igráčka“, Lego panáčka a mandaly.
Příprava na vyučování – pomalu začali čistit a opravovat učebnice, gumovali, lepili, třídili krabice se
stavebnicemi. Děti z oddělení Veverek si pro nás připravili naučnou besedu o zdravovědě
s praktickými ukázkami.

Rekreační činnosti – míčové hry, švihadla, skákání přes lano, malování křídou na chodník, cvičení s kruhy,
relaxace na dekách, chůze na chůdičkách, v herně hry v kuchyňce

4. oddělení Veverky
V rámci projektu CČČD – přečetli publikaci Pekelná třída
V komunikačním kroužku si povídali na téma Den matek a Den rodiny.
Rozkvetlá příroda v květnu, práce na zahrádkách, teplé počasí.
V zájmových činnostech (vv a prč) – výroba dárečků a přáníček pro maminky ke Dni matek – stříhání,
lepení, vybarvování, výroba papírových tulipánů – barevný papír, stříhání, lepení
Vlastní tvoření – vybarvování, lepení, stříhání – dle vlastní fantazie
Hry v herně: Aktivity, Kvak, Monopoly, Zamotej se, Risk, Člověče nezlob se, hra na obchod, stolní fotbal,
stolní hokej, Lego, Seva
Rekreační činnosti – míčové hry, švihadla, skákání přes lano, malování křídou na chodník, badminton, Soft
tenis. Vycházka na hřiště u Sv. Hedviky – míčové hry
Vycházka na zmrzlinu
Jiné činnosti – přenášení a ukládání sběru.

5. oddělení Myšáci
V komunitním kroužku – povídání si v komunitním kruhu – Státní svátek 8. května – historie tohoto
dne. Povídání si o základech slušného a vhodného chování v dopravních prostředcích.
V rámci projektu CČČD četli knihy Rumcajs, Případy ze školy
V zájmových činnostech (vv a prč) – vyráběli přáníčka ke Dni Matek – zapíjení barev do klovatiny,
dozdobení srdíčky a květinkami, vyrábění zvířátek z tvrdého barevného papíru, lepení, stříhání,
skládání
Tv – vycházka na Hedviku, využití interaktivního hřiště. Míčové hry, průlezky, houpačky. Sportování
na zahradě ŠD – přeskok přes lano, švihadlo, míčové hry, malování křídami
Jiné činnosti – deskové hry, vlastní vyrábění, hry se stavebnicemi, omalovánky, pletení bambulek,
vyrábění s gumičkami.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Akce a soutěže:
5. 5. 2017
11. 5. 2017
11. 5. 2017
16. 5. 2017
23. – 26. 5. 2017
31. 5. 2017

Den Země – povídání s dětmi o přírodě, ochraně životního prostředí, třídění
odpadu, pracovní listy
Sázení magnolie na zahradě školy v rámci projektu Den Země
Tvořivé dílničky Spolu s maminkou
Celodružinová soutěž ve skoku přes lano
zotavovací akce hotel Kamzík Karlov
Den dětí

6. oddělení
V komunikačním kroužku jsme si povídali o těchto tématech: Den matek, o tom jaká je naše
maminka a Mezinárodní den rodiny, o pěkných vztazích v rodině, mezi dětmi, jak se k sobě
chováme.
V projektu CČČD přečetli knížku Heidi, děvčátko z hor.

V zájmových činnostech (vv a prč) – Maminka - malování vodovými barvami
Moje rodina - kresba pastelkami
Vlčí mák - malování temperovými barvami, tisk prstem
Dům - výroba papírového domečku, kreslení, stříhání, lepení
Jahoda - koláž z papíru
Výroba náramku - navlékání korálků na paměťový drátek, gumičku
Výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí - vlastní tvorba
Rekreační činnost – pobyt na zahradě ŠD - míčové hry, jízda na koloběžce, skoky přes lano, švihadlo,
volná hra dětí, PH Hloupý kuchař, PH Cukr káva limonáda, vycházka do Městských sadů pozorování jarní přírody
Jiné činnosti – hry v herně - Uno, Dobble, Logik, Pexeso, Seva, Lego, Stolní hokej
námětová hra - Na dopravu, Na obchod, Na rodinu, Dh Tichá pošta, Dh Živé pexeso, Dh Slovní
fotbal

7. oddělení
V komunikačním kroužku jsme si povídali o rodině, o vztazích v rodině, o lásce v rodině,
porozumění a vztahu k maminkám, o vzájemné pomoci.
V projektu CČČD přečetli knihy Hotel u zvířátek
Děti z Bullerbynu - povídání o příbězích, porozumění textu
V zájmových činnostech (vv a prč) – Houpačka - práce s krabicemi, temperové barvy, stříhání
postavy z papíru, kompletace
Sedmikráska - koláž z vatových tyčinek, volné kreslení dětí
Rekreační činnost – pobyt na zahradě, skákání přes lano, volná hra dětí, vybíjená, kopaná,
skateboardy, koloběžky, pobyt v sadech - hřiště, broukoviště, procházky kolem řeky Opavy, louka
u koupaliště - cvičební stroje (šplh, ručkování, kotouly na hrazdě)
Jiné činnosti – didaktické hry Ypsilonie, Zmrzlík, Pamatovák

8. oddělení
Rekreační činnost – pobyt venku - vycházky do Městských sadů - pozorování proměn přírody
rozvíjíme zručnost a pohybovou obratnost - hry na dětském hřišti, překonávání lanových překážek
Hry v herně - rozvoj motoriky - stavby ze stavebnic, didaktické hry k rozvoji postřehu a pozornosti
V projektu CČČD v oddělení četli knihy Z. Svěráka - Buřtík a V. Čtvrtka - Špejlička
V zájmových činnostech (vv a prč) – Přání pro maminky - práce s papírem
Nácvik vystoupení ke Dni matek

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

