ZPRÁVA ŠD – květen 2018
Celodružinové soutěže a akce:
Soutěž ve skoku přes lano – obě pracoviště
Malá letní olympiáda – projekt ŠD

Soutěže:
Přehlídka dramatické tvorby školních družin.
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 jsme se s dětmi zúčastnili soutěžní Přehlídky dramatické tvorby ŠD a ŠK okresu Opava.
Akce proběhla v Loutkovém divadle v Opavě. Družinu reprezentovaly děti z 1. C – pracoviště Krnovská.
Pečlivě nacvičily a zahrály pohádku „O kouzelné flétně“. Pohádka se dětem opravdu moc povedla, nejen
zpracováním, ale i kostýmy, ve kterých děti hrály. Píle a úžasné herecké výkony se dětem vyplatily. Umístily
se na úžasném 1. místě.
Naši herci: Adam Gebauer, Natálka Zatloukalová, Jakub Havlík, Martin Balner, Maruška Nestrojová, Vojtěch
Hudečka, Klárka Sabovová, Vojtěch Šugar, Adélka Schaumannová,
Ondřej Mičker, Martin Cahel, Nikolka Carbolová, Adélka Jelenová, Jakub Grossman, Anička Bokischová,
Nikodém Prokeš.
Velmi všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme další krásné herecké úspěchy.

Malá letní olympiáda – projekt ŠD
Dne 14. 5. 2018 proběhla na zahradě školní družiny letní olympiáda. Děti soutěžily ve třech disciplínách slalomovém běhu na čas, skoku z místa a skoku přes lano. Počasí sportování přálo a soutěží se zúčastnilo
mnoho dětí. Ve skoku přes lano skončila na třetím místě Maruška Machová, druhé místo obsadila dvě
děvčata - Eliška Králová a Anička Hudečková. Nejlepší byla Verunka Mičkerová se 135 přeskoky.
Ve skoku z místa odsadila 3. místo Adélka Schaumannová, druhá skončila Verunka Mičkerová a nejlepší byla
opět Anička Hudečková, která skočila 150 cm.
V běhu na čas se prosadili chlapci - nejlepšího času dosáhl Ondra Mičker, druhé místo patřilo Aničce
Hudečkové a třetí místo Elišce Králové.
Olympijskou vítězkou se stala na celé čáře Anička Hudečková, která ve všech třech disciplínách dosáhla
na stupně vítězů. Všechny děti byly odměněny sladkostmi, vítězové obdrželi drobné upomínkové předměty
a diplom. Gratulujeme!

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Zájmové kroužky:
Výtvarné čarování – Moje maminka – kresba pastelkami nebo tenkým fixem, vodové barvy
Zebra – práce se šablonou (obkreslování, vybarvování, nalepení dílů, vystřižení a navazování lýka –
hříva)
Keramický kroužek – Brouk Pytlík, kachlík - rytí do plochy – kočičky, ptáčci, modelování z MAM
„Kočka“

Akce a soutěže:
Malá letní olympiáda – projekt ŠD – dne 25. 5. 2018
Soutěž ve skoku přes lano – 14. - 23. 5. proběhla soutěž ve skoku přes lano. Soutěže se zúčastnilo
57 dětí napříč všemi ročníky. Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích.
Nejlepším skokanem se stala Natálka Schonová, která naskákala na jeden pokus 467 přeskoků.
Poté onemocněla a nemohla tak své skóre navýšit.
1. třída
1. Linda Majewská
202
2. Katka Kavanová
173
3. Aneta Černá
83

2. třída
1. Ondra Špaček
2. Natalka Schonová
3. Melissa Moserová

548
467
250

3. - 5. třída
1. Anička Vavrečková
207
2. Samanta Maculíková 192
3. Dominik Černý
152
Dvojice
1. Beáta Martináková + Anička Šindlerová
2. Samanta Maculíková + Pavla Konečná
3. Nina Bahenská + Nicol Vaňková

136
97
58

1. oddělení Sovičky
Projekt CČČD – četba k poslechu: O líné babičce (soutěžní kniha CČČD)
V zájmových činnostech (vv a prč) - Srdíčko – přáníčko pro maminky (obtiskování ručiček stočených
do tvaru srdíčka, vystřihování – temperová barva), Foto pro maminky – přáníčko (černobíle
vyfocená postava dítěte držícího papírové srdce, vepsání přáníčka do srdíčka červeným fixem),
Moje maminka – kresba pastelkami, progressy, fixy, Mraveneček na louce – omalovánka
Mořská panna – kresba fixy a pastelkami, Zebra –práce se šablonou (obkreslování, vybarvování,
nalepení dílů, vystřižení a navazování lýka – hříva), Pejsek – skládačka z papíru, dolepení tělíčka,
dokreslení detailů, konstruktivní hry se stavebnicemi Seva, Cheva, Blok Vista, Geomag, třídění
stavebnic, skládání obrázků z Hama korálků
Rekreační činnost – vycházka a pobyt na hřišti Sv. Hedviky – míčové hry, lanová pyramida,
houpačky, rychlostní závody (běh, skákání jednonož, cval), 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. stolní a společenské hry – Plný kurník, Smart hry, Kvak, Dixit,
Ubongo, Piráti, Z pohádky do pohádky, Grabolo, Dooble, Spící královny, Uno, atd., hry na koberci –
s kostkami, autíčky a autodráhou, s domečky pro panenky, s kuchyňkou atd., 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 - Rychlostní sčítání a odčítání, DH Lovci perel – tvoření a zapisování slov na
určené písmeno, Moje maminka, rodina – povídání s dětmi
Malá čítárna – četba dětí 1. tř. nahlas i potichu z vlastních knížek
Jiné činnosti: 4. 5. Návštěva Hasičské zbrojnice v Opavě, 28. 5. – 1. 6. Zotavovací akce – chata Búřov,
Valašská Bystřice

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“ První velký případ“
V zájmových činnostech (vv a prč) - Přání – z papíru, Kytička – z barevného papíru, Květiny –
na igelitu, Mozaika – barevný papír pokreslíme jednoduchým vzorem (čtverec, kolečko - progresy)

Rekreační činnost – vycházka na hřiště (houpačky, fotbal, schovávaná, honička), pobyt na zahradě
(hra na školu, skákání přes lano, fotbal)
Příprava na vyučování - četba a porozumění textu
Odpočinkové činnosti - povídání si o vztazích a chování se v kolektivu kamarádů, o rodině,
o povolání, hry na koberci: dřevěné kostky, stolní hry: Logic, Uno, Bang, volná kresba
Jiné činnosti 14. - 23. 5. – soutěž ve skoku přes lano, 25. 5. – malá olympiáda, soutěže na zahradě

3. oddělení Lišáci
V rámci projektu CČČD četli knihu „O líné babičce“
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) - výroba dárku pro maminky – Difuzér s přírodními
větvičkami, aromatický polštářek s mateřídouškou. Pokračovali jsme ve výrobě pexes se zvířátky,
vybarvovali omalovánky a mandaly. Zahájili jsme malbu obrazu „V parku“ - kolektivní práce dětí
napříč odděleními
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 – sportovní aktivity na hřišti u sv. Hedviky, pobyt na zahradě - míčové hry, švihadla,
skákání přes lano – soutěž, malování křídou na chodník, točení s kruhy, relaxace na dekách, chůze na
chůdičkách, v herně hry v kuchyňce, na koberci

4. oddělení Veverky
V rámci projektu CČČD – přečetli publikaci „Dobrodružství rodiny Smolíkovy“.
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, volné téma – tvoření robotů z krabiček – temperové barvy, nůžky, lepidlo,
Rekreační činnosti - míčové hry, švihadla, skákání přes lano, malování křídou na chodník,
badminton, Soft tenis, vycházka na hřiště u Sv. Hedviky - míčové hry, schovávaná, 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 knížku Zuzanka
V zájmových činnostech (vv a prč) – vyráběli přáníčka ke Dni matek, Sovička zápich - dle šablony
vystřižení sovičky. Dotvoření barevnými papíry, nalepení špejle. Malování, kreslení a vyrábění dle vlastní
fantazie, třídění a úklid stavebnic, kostek, lepení her, krabic.

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
Děti z pracoviště reprezentovaly školu v okresních soutěžích ŠD okresu Opava – 24. 5. 2018 - Přehlídka
dramatické tvorby, kde získaly 1. místo a 31. 5. 2018 v Atletickém čtyřboji.

Akce a soutěže:
Celodružinová soutěž ve skoku přes lano
V pátek 11. 5. 2018 si děti školní družiny poměřily své síly v soutěži ve skoku přes lano. Sportovní akce se
konala na zahradě školní družiny. Tato vytrvalostní disciplína byla velmi náročná. Děti předvedly velkou
snahu a úsilí. 1. místo obsadila Verunka Mičkerová, 2. místo Anička Hudečková a Eliška Králová, 3. místo
Maruška Machová. Všichni soutěžící obdrželi sladkou odměnu, vítězové diplom a věcnou cenu.

Malá letní olympiáda – projekt ŠD
Dne 14. 5. 2018 proběhla na zahradě školní družiny letní olympiáda. Děti soutěžily ve třech disciplínách slalomovém běhu na čas, skoku z místa a skoku přes lano. Počasí sportování přálo a soutěží se zúčastnilo
mnoho dětí. Ve skoku přes lano skončila na třetím místě Maruška Machová, druhé místo obsadila dvě
děvčata - Eliška Králová a Anička Hudečková. Nejlepší byla Verunka Mičkerová se 135 přeskoky.
Ve skoku z místa odsadila 3. místo Adélka Schaumannová, druhá skončila Verunka Mičkerová a nejlepší byla
opět Anička Hudečková, která skočila 150 cm.
V běhu na čas se prosadili chlapci- nejlepšího času dosáhl Ondra Mičker, druhé místo patřilo Aničce
Hudečkové a třetí místo Elišce Králové.
Olympijskou vítězkou se stala na celé čáře Anička Hudečková, která ve všech třech disciplínách dosáhla na
stupně vítězů. Všechny děti byly odměněny sladkostmi, vítězové obdrželi drobné upomínkové předměty a
diplom.
Návštěva Útulku pro opuštěná zvířata – 15. 6. 2018

Den matek – spolupráce se ZŠ – 17. 5. 2018

6. oddělení
V komunikačním kroužku - Den matek, o tom jaká je moje maminka, Mezinárodní den rodiny,
pěkné vztahy v rodině, význam pomoci a přátelství, kamarádské vztahy.
V projektu CČČD přečetli knížku O chytré kmotře lišce, začali jsme v četbě Princezka a Král.
V zájmových činnostech (vv a prč) – Srdíčko - kresba progressy, Moje maminka - libovolná technika pastelky, vodové barvy, temperové barvy, Moje rodina - libovolná technika, Vybarvování omalovánek - dle
vlastního výběru dětí, Přáníčko pro maminku - vystřihování, lepení, psaní textu, dáreček pro maminku náramek z perliček, Berušky - práce s barevným papírem, stříhání, lepení, dokreslení detailů
Výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí - vlastní tvorba,
Rekreační činnost – pobyt na zahradě ŠD - míčové hry, závodivé hry, jízda na koloběžce, pletení věnečků
PH - Bumbrlík, Hloupý kuchař

7. oddělení
V komunikačním kroužku - povídání o rodině, o mamince, o svátku matek, pomoc v rodině, úcta,
vzájemná láska, tolerance

V projektu CČČD přečetli Dobrodružství Tomáše a Alice - povídání o příbězích, přátelství, pomoc,
obětavost a knížku Broučci

V zájmových činnostech (vv a prč) – Moje maminka - libovolná technika, Těšíme se na prázdniny pastelky, Zmrzlinový pohár - práce s papírem, koláž, dokreslování
Hv - nácvik písně o mamince - doprovod s kytarou, poslech písniček z DVD

Rekreační činnost – pobyt na zahradě, míčové hry, skákání přes lano, švihadlo, volná hra dětí, koloběžky,
skateboardy, florbal, Honzo, vstávej, Hloupý kuchař, Cukr, káva, Na rybičky a rybáře, městské sady - pobyt
na hřišti, volná hra dětí, parkour, ručkování - vytrvalost, rychlost. Hry v herně - stolní společenské a
konstruktivní hry, Cheva, Seva, společenské hry - molekuly, Sultán

Příprava na vyučování - individuální vypracování úkolů, numerické počítání-Zmrzlík, rozvoj paměti - „Až
pojedu na prázdniny

Jiné činnosti - didaktické hry Ypsilonie, Zmrzlík, Pamatovák

8. oddělení
V komunikačním kroužku - povídáme si o mamince, vztahy v rodině.
Rekreační činnost – pobyt venku - na školní zahradě - míčové hry, atletika - nácvik na olympiádu.
V zájmových činnostech (vv a prč) – přáníčko pro maminky
Jiné činnosti - nácvik vystoupení a příprava programu ke Dni matek, nácvik pohádky, výroba kulis, kostýmy
Nácvik sborového vystoupení ke Dni matek a vystoupení sboru pro MŠ Neumannova.

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

