Zpráva ŠD – květen 2014
Družinové akce:
Otevřené pracovní dílny v Optyse
Druhá květnová neděle se tradičně spojuje se svátkem všech maminek. Proto se děti
z odd. Vlčátek zúčastnily 2. 5. 2014 otevřených pracovních dílen v Optyse. Děti si vyráběly
dárečky z předem nachystaných komponentů a práce jim šla pěkně od ruky. Srdíčka, která si
děti pro maminky vyrobily, byla moc pěkná a maminkám určitě udělala radost.
V rámci stejné akce vyráběly srdíčka z připravených komponentů také žáci z odd. Lišáků. Ti
své dárečky vyráběli na odd. společně s p. vychovatelkou.

Návštěva Městského útulku pro psy v Opavě
Dne 5. 5. 2014 se tři odd. ze ŠD Mařádkova vydala do Městských sadů navštívit pejsky a
kočičky v útulku. Návštěva byla delší dobu plánována, proto děti měly dostatek času, aby pro
zvířátka připravily a do ŠD přinesly pamlsky, piškoty, pytle s granulemi. Nakonec děti
přinesly tolik dobrot, že jsme do útulku vše převáželi na dětském kočárku.
Po přivítání v útulku a krátkém úvodu o pejscích a o činnosti, předaly děti pracovnicím útulku
spoustu namalovaných obrázků pejsků a kočiček.
Po té se děti již rozběhly ke kotcům s pejsky, kde měly povoleno pejskům dávat piškoty.
V závěru se ještě všichni podívali na právě narozená koťátka a s radostí a dobrým pocitem, že
pomohli opuštěným a zaběhnutým pejskům, jsme se procházkou Městskými sady vrátili do
ŠD. Akce se dětem moc líbila, a proto si ještě dalšími namalovanými obrázky vyzdobily své
herny.

Výtvarná soutěž Můj kamarád
V květnu jsme si naplánovali výt. soutěž v malování chodníkovými křídami. Deštivé počasí
nepřálo, ale nakonec se 12. 5. 2014 podařilo celou akci na pracovišti Mařádkova uskutečnit.
Na parkovišti pod hlavní budovou žáci kreslili, někteří obkreslovali celé postavy svých
nejlepších kamarádů. Soutěž byla vyústěním vyprávění ve ŠD s dětmi o kamarádství
a o kladných vztazích v rodině.
Z nakreslených prací byly z každého odd. vybrány tři nejzdařilejší a tvůrci byli odměnění
drobnou sladkostí.
Na pracovišti Krnovská se soutěž uskutečnila ve formě malování obrázku v odděleních.

Návštěva MŠ Sluníčko a MŠ Sadová
Ve dnech 21. 5. a 26. 5. 2014 navštívily děti školní družiny pod vedením p. vych.
V. Trulleyové, naposledy v tomto roce, mateřské školky v našem nejbližším okolí –
MŠ Sluníčko na Krnovské ul. a MŠ Sadová v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Tentokrát
pro předškolní děti nachystaly četbu z knížky Astrid Lindgrenové Já chci taky do školy.
Poté, co děti odpověděly na otázky k přečtenému příběhu, samy si vyzkoušely úkoly jako
školáci – psaní, počítání a kreslení postavy.

Věříme, že se předškoláčkům naše čtení líbilo. Velká pochvala patří všem dětem ŠD, zejména
ze třetí třídy, které v průběhu celého školního roku se zájmem nacvičovaly čtení a
připravovaly pro děti z MŠ úkoly.

Návštěva knihovny
Ve středu 21. 5. se děti obou pracovišť zúčastnily v rámci projektu Celé Česko čte dětem
zábavného odpoledne v knihovně v Kateřinkách. Pro děti paní knihovnice připravily
netradiční soutěže, např. slalom na lyžích z lepenky, střelba pistolkou na terč, koulování
papírovými koulemi, pantomimu..., to vše proložené vědomostními soutěžemi a kvízy.
Akce se zúčastnilo 58 dětí z oddělení Soviček, Vlčat, Medvídků a Lvíčat.
Dětem se odpoledne velmi líbilo a v příštím školním roce se rádi opět zúčastníme.

Čtenářská soutěž CČČD
V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme se v květnu zapojili do celostátní čtenářské
soutěže KNIHO-REJ. Tentokrát jsme soutěžili s knížkou DRAKA JE LEPŠÍ POZDRAVIT
ANEB O ETIKETĚ. Děti z oddělení Soviček, Vlčat a Lišáků celkem odpovídaly na 3 soutěžní
otázky vycházející z textu knihy. Knížka děti zaujala a nabídla mnoho podnětů k besedování.
Všechny otázky děti zodpověděly správně a bonusem by bylo štěstí při losování tří vítězů.

Večerníček a Malá olympiáda ve ŠD (projekt č. 4)
V posledních dvou pracovních dnech měsíce května 29. a 30. 5. 2014 jsme společně s 1. st.
ZŠ uspořádali netradiční oslavu Dne dětí, která byla zahájena ve sportovním rázu pod
hlavičkou Malé olympiády (projekt č. 4). Akce, původně plánovaná ve venkovním prostředí,
se z důvodu nepřízně počasí operativně konala v prostorách 1. st. ZŠ a sportovní haly.
První nedočkavci se do ŠD začali scházet již po 17 hod., ač sraz byl až od 17.30 hod.
Sešlo se 76 dětí 1. – 4. tř. O zcela dokonalou spolupráci se zasloužili rodiče nocujících žáků,
kteří se zapojili do soutěže „O nejmňamkovatější bábovku“ k páteční snídani pro děti.
Sešlo se 56 bábovek, šátečků, řezů, mufínů, či naprosto originálních zákusků, dortíků a
dalších zvláštních dobrot.
Po předání dětí od rodičů jsme se přemístili do budovy 1. st. ZŠ, kde p. vych. Vávrová
zahájila Malou olympiádu. Děti soutěžili v netradičních disciplínách jako předávání jablka,
přenášení tenisového míčku na lžíci apod. Vítězné družstvo bylo odměněno diplomy a
medailemi, všichni účastníci olympiády obdrželi Účastnický list.
Poté 1. ročníky odešly na večeři do sportovní haly a ostatní děti si připravovaly nocleh.
Po večeři děti absolvovaly stezku odvahy, kterou pro ně připravili učitelé 1. st. ZŠ.
V mezičase děti sledovaly promítanou pohádku, poslouchaly četbu, zpívaly písničky nebo se
vzájemně strašily vyprávěním dobrodružných historek. Po absolvování stezky odvahy se
všichni nocležníci uložili ke spánku.
Ráno 30. 5. 2014 se děti po probuzení, hygieně a úklidu „ postýlek“ odebraly zpět do ŠD, kde
na ně v jídelně čekala bohatá sladká snídaně, kterou napekly jejich maminky.
Do soutěže „O nejmňamkovatější bábovku“ se zapojilo 53 maminek a babiček. Některé
maminky napekly dokonce dvě i více bábovek a různých dalších dobrot. Celkem 11 dobrot
bylo odměněno památeční utěrkou.
Po snídani si kolegové z 1. st. ZŠ odvedli žáky do školy, kde pokračovali v soutěžení, další
konzumaci bábovek a oslavě sobotního Dne dětí.

Věčerníček ve ŠD ocenily nejen děti, ale hlavně rodiče. Někteří sice vyjádřili obavy, zda děti
zvládnou odloučení, ale nocování proběhlo v klidu, i když doma by děti usnuly nepochybně
dříve.
Za odvahu na stezce odvahy byly děti odměněny bublifukem, který hned další dny zkoušely
na družinové zahradě.
Akce se zdařila, děti i rodiče byli spokojeni a určitě ji zařadíme do činnosti i v příštím
školním roce.
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