Zpráva ŠD – leden 2015
Dne 4. 1. 2015 nastoupila na pracoviště ŠD Mařádkova do 4. oddělení
vychovatelka p. Pavla Hřivnová.
V týdnu od 12. – 16. 1. 2015 byly vybírány platby za pobyt žáka ve ŠD za 2. pololetí
2014/2015.
Všechny vychovatelky se zapojily do výroby upomínkových dárků pro budoucí prvňáčky
k Zápisu do 1. tříd. Zápisu se za ŠD zúčastnila ved. vychovatelka D. Hobžová.
ŠD nově odebírá elektronický časopis Radomír pro Vv a Pv činnost. V rámci spolupráce se
ZŠ je přeposílán všem pedagogům na 1. stupni ZŠ obou pracovišť.
Dne 15. 1. 2015 se na ZŠ uskutečnil Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků.
V rámci této akce navštívilo několik rodičů také ŠD. Seznámili se prostředím ŠD a byly
zodpovězeny všechny jejich otázky.
Do relaxační herny na pracovišti Mařádkova byla nainstalována velkoplošná televize, kterou
děti dostaly o Vánocích.
Dne 22. 1. 2015 byl odeslán výkres žačky 2.A Venduly Bahenské do Vánoční výtvarné
soutěže pro děti do Kanceláře Senátu v Praze. Soutěž na téma „Vánoční Betlém“ je
pořádána v rámci Výstavy vánočních Betlémů ve Valdštejnském paláci v Praze.

Sponzoři:
V lednu jsme obdrželi sponzorský dar ve výši 1 000 Kč.
Od fa ČEZ jsme obdrželi papírový dárkový materiál pro Pv.
Za peněžní poukázky, které v prosinci obdržel keramický kroužek ŠD Mařádkova, byly
na toto pracoviště zakoupeny zimní boby, zimní klouzáky, fixy na textil a metrážní textil
k vybarvování.
Děkujeme rodičům (viz hlavní nástěnka ŠD). kteří se zapojují a reagují na naše výzvy
k zajišťování pomůcek do Pv, Vv a keramiky, za hry, DVD, papírový materiál a dárkové
předměty na odměny do soutěží.

K činnostem ve ŠD:
V měsíci lednu byly všechny činnosti zaměřeny k zimnímu období – pracovní, výtvarné
i rekreační. Děti se seznámily s novými hrami, které dostaly ve ŠD od „Ježíška“ – stolní hry,
konstruktivní stavebnice Merkur a Geomag, kartové hry na rozvoj postřehu a logiky, auta
a další hry, na které se od Vánoc velice těšily.
V odděleních se průběžně pokračuje v plnění úkolů celoroční hry Správný družináček a opět
byli vyhlášeni a odměněni žáci, kteří nejzdařileji zadané úkoly plní.

Celé Česko čte dětem:
V lednu jsme přečetli tyto knihy:
Sovičky: Povídky před spaním, Nezbedníci
Ježci: dočetli knihu Birlibán
Lišáci: četli knihy svých kamarádů, které byly napsány přímo pro ně – Anetka Kociánová
v ZOO, Vojta Papež a kamarád Blesk a začli s četbou knihy Lesní stezkou
Veverky si četly knihu Červenec má oslí uši, Pohádky H. CH. Andersena a Devatero pohádek
K. Čapka.
Lvíčata si vybrala knihu Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc, knihu Děvčátko z hor a babiččiny
pohádky B. Němcové
Medvídkům četla p. vychovatelka Špalíček pohádek a říkadel, Dvanáct nejkrásnějších
pohádek, dále knihu Bajaja a jiné pohádky a Maminčiny pohádky a rozečetli knihu Harry
Potter a kámen Mudrců.
Během čtení jsou děti vedeny k pozornému poslechu s porozuměním, trénují pozornost,
kdy v následných otázkách k četbě děti samy zjistí, kdo z nich byl nejpozornější a textu
nejlépe porozuměl. Jindy postupně čtený příběh dle vlastní fantazie výtvarně zrealizují.
Výtvarné a pracovní činnosti:
Projekt CČČD se promítl i ve Vv činnostech, děti kreslily a malovaly pohádkové postavy
z četby, různými technikami vyjadřovaly zimní období: malovaly inkoustem a následně
zmizíkem kreslily zimní motivy, stejná inkoustová technika byla použita při výrobě a
dekoraci skládané „polární“ sovičky, pro znázornění zimních stromů děti využily otisku
rukou, byly využívány různé materiály – pap. kapesníčky, vatová kolečka, gáza, vata,
hedvábný papír, k posypu krupice aj. Děti vyráběly ptačí krmítka z nanuk. špejlí, ale také
z papírových krabiček a roliček, k činnosti byly často využívány šablony, hlavně při kresbě
ptáčků (vran, havranů, kosů, sýkorek). Z dalších námětů se ve výtv. činnostech objevila
výroba tučňáků z papíru, plastových lahví nebo utvořených z papírové mozaiky, k dekoraci
byla využita různá peříčka, vlna a vyšívací bavlnky. Vlnu také použila děvčata z oddělení
Veverek ke pletení zimních šálů. Toto oddělení si vytvořilo vlastní kalendář a pro činnost
ve školním čtenářském kroužku se opět zaměřila na výrobu a malování papírových kulis.
Celé oddělení bylo pochváleno za práci pro ŠD Mařádkova – za ukládání papírového sběru
a hlavně za rozkládání tvrdých lepenkových krabic.V oddělení Lišáků vyráběli
z věšáků, textilu a papíru „Ochránce dětských místností“, kteří zdobí družinovou chodbu a
budou použiti k výzdobě tělocvičny při únorovém karnevalu. Dokončili velkoplošný obraz
do soutěže „Všechno lítá, co má peří“. K malbě kolektivního díla přizvali také žáky
z oddělení Ježků, Soviček a Veverek.
V odděleních se i nadále pokračovalo ve vystřihování, lepení a vyrábění rozličných vloček,
zimních krajinek, mráčků a sněhuláků – do akce Sněhuláci pro Afriku v případě, že nám do
února opět nenapadne sníh. V rámci naší družinové zimní olympiády jsme si tématicky
kreslili sportovce a připomněli si pestrost zimních sportů.
V pracovních činnostech se děti zapojily do třídění hraček a jejich drobných komponentů
a také do opravy poničených krabic. K velmi oblíbeným činnostem nově patří konstrukce
ze stavebnic Merkur, Geomag, které děti našly pod stromečkem, dále Cheva, Seva, hry
Dostihy a sázky, Mikádo, Aktivity, populární jsou karty Ligreto, Uno a Bang, skládání
„céček“, navlékání korálků, modelování z Washi pásků a stále pak pletení z gumiček, které si
děvčata z odd. Veverek zpestřila vystřihováním tvarů z plastových lahví k ozdobě pletených
náramků.
Započali jsme s přípravou prací do Výtvarné soutěže ŠD okresu Opava na téma: „Všechno
lítá, co má peří“ a průběžně jsme pokračovali s výtvory do soutěže CČČD – „Cesta do říše
fantazie“.

Rekreační činnosti:
Nejmladší děti z pracoviště Mařádkova – odd. Sovičky a Ježci podnikly se svými
vychovatelkami tématickou vycházku ke „Stříbrnému jezeru“. Cestou si povídaly o zimní
přírodě, o zvířatech a ptácích v zimě, o jejich přezimování, pozorovaly a krmily labutě na řece
Opavě a byly se také podívat na pejsky v opavském útulku. Blízkost Městských sadů ke svým
naučným vycházkám, k procvičování BESIP, využívala rovněž oddělení z pracoviště
Krnovská. Velmi oblíbené je u dětí lanové centrum s přilehlým hřištěm. V lednu nám sice
nenapadlo mnoho sněhu, přesto se na zahradě pracoviště Mařádkova podařilo uspořádat
Zimní olympiádu a trochu sněhu si všichni užili v prvním lednovém týdnu.
Příprava na vyučování:
Byla procvičována hlasitá četba, dle potřeby a zájmu žáci vypracovávali písemné domácí
úkoly. Nejmladší děti cvičily paměť nácvikem krátkých veršů a básniček. Vzájemně se
soutěžilo v zimních hádankách, luštila se popletená slova, bylo procvičováno rychlostní
sčítání a odčítání. Pro děti z oddělení Soviček připravila p. vychovatelka četbu a následné
převypravování pohádky „O neposlušných kůzlátkách“ a společně s dětmi si pak vyvodili
poučení o nebezpečí při styku s cizími lidmi.

Družinové akce:
Sběr:
Dne 16. 1. 2015 jsme odvezli 2. kontejner papírového sběru a odměnili nejaktivnější sběrače
z každého oddělení školní družiny za 1. pololetí 2014/2015.
Celkem jsme za 1. pololetí do sběrny odevzdali 4 270 kg papíru, to je o 950 kg více než vloni
za stejné období.
Nejvíce nasbírali:
Klárka Moserová
2.A 302 kg
Vojta Papež
2.B
289 kg
Vendulka Bahenská 2.B
177 kg
Ondřej Škrobánek
2.B
137 kg
Maruška Krásová
2.B
121 kg
Karolínka Havlíková 3.A 101 kg
1.A 110 kg
Martin Ťapťuch
Tadeáš Kuba
1.A 101 kg
Maxík Kopřiva
1.B
114 kg
Pavla Konečná
1.B
107 kg
Všechny děti, které se do sběru papíru zapojily, byly sladce odměněny, tři nejaktivnější
sběrači z každého oddělení byli oceněni dárkovými předměty a 10 dětí, které nasbíraly 100 a
více kg obdrželo Děkovný list.

Okresní soutěž ŠD v plavání:
Dne 22. 1. 2015 jsme se zúčastnili Okresního kola školních družin v plavání. Celé akce se
zúčastnilo 100 žáků z 13-ti školních družin. Naši družinu zastupovalo a úspěšně
reprezentovalo 9 žáků školní družiny Krnovská.
K lepším úspěchům patří:
Kategorie 3. třída
4. místo
Berenika Mičková
7. místo
Petra Nešutová

Kategorie 4. třída
4. – 5. místo Richard Kovárník
8. místo
Klára Tkáčová
Kategorie 5. třída
6. místo
Sebastián Kocián

Zimní olympiáda:
Dne 26. 1. 2015 se ve ŠD Mařádkova konala Zimní olympiáda.
Žáci byli rozděleni do čtyř smíšených družstev a barevně odlišeni – dle barev olympijských
kruhů. A protože zrovna napadl čerstvý sníh a na zahradě panovaly bezvadné sněhové
podmínky, bylo celé zimní zápolení a soutěže připraveny ve stylu biatlonu. Děti se skvěle
pobavily, užily si sněhu a na závěr si zasoutěžily ve stavbě „O největší sněhovou kouli“.
Pak už všichni utíkali do tepla svých heren a ve 14.00 hod. jsme se sešli v relaxační herně
k vyhlášení výsledků. Za sportovní úsilí a své výkony pak byli všichni účastníci olympiády
odměněni sladkostmi. Zvítězilo družstvo pod vedením kapitána Šimona Ludvíčka. Fotografii
vítězného družstva i ostatní fotografie z naší činnosti najdete ve fotogalerii ŠD na webových
stránkách školy.

Sněhuláci pro Afriku:
Dne 27. 1. 2015 jsme aktivně započali s výrobou sněhuláků. Rodiče byli o zapojení do akce
informování na nástěnce ŠD, v deníčcích a na pracovišti Mařádkova vytvořili pro tuto akci
speciální zákoutí, kde jsou rodiče průběžně informováni o finančních příspěvcích a průběhu
celé akce.

Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka

