Zpráva ŠD – leden 2016
V měsíci lednu jsme se těšili na zimní radovánky a sportování na zahradách, ale počasí nám
stále nepřálo. Proto jsme v rekreační činnosti více vycházeli na vycházky do okolí družiny.
Zimní olympiádu jsme přesunuli na měsíc únor.
V projektu Celé Česko čte dětem se nepodařilo zajistit soutěžní knihu, jelikož v knihovně
již byla zadaná, proto byly v jednotlivých odděleních čteny, případně rozečteny tituly jiné:
Draka je lepší uzdravit aneb o etiketě, Pošta v Zoo, Rumcajsova loupežnická knížka, Mikuláš,
Ježíšek, pan Vrána a my, Čertovská pohádka, Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů,
Zvykoslovný rok na Opavsku, Deník mladého poseroutky 1, vybrané kapitoly z knihy
O pejskovi a kočičce, Proklaté hory, Knížka Ferdy mravence, příběh O třech králích,
O letadélku Káněti, Zajíc a želva, O brněnském krokodýlovi, Honzíkova cesta a Zlatá sbírka
pohádek. Knihy byly voleny nejen podle vhodnosti pro určitý věk dětí, ale také jako motivace
k besedám s dětmi v komunikačních kroužcích a při odpočinkové činnosti.
Pro rekreační činnost byly na obě pracoviště zakoupeny stolní společenské hry „KVAK“ –
hit roku. Hra se okamžitě u dětí stala jednou z nejoblíbenějších a nejžádanějších deskových
her.
Soutěž školních družin okresu Opava v plavání
V tomto měsíci děti z obou pracovišť utvořily soutěžní tým a zúčastnili se plavecké soutěže.

Pracoviště Mařádkova
V odpočinkové činnosti si děti povídaly se svými vychovatelkami o prožitých vánočních
svátcích, ale věnovaly se také sociálním tématům: zdravení, poděkování, uklízení, stolování,
o sportu, o vzájemném pomáhání, ale také o péči o zvířátka.
Ve výtvarných činnostech děti malovaly a tvořily na zimní téma. Vytvořily mnoho krásných
prací, kterými si vyzdobily své herny. Zvláště na pracovišti Mařádkova bylo třeba nově
vymalované herny a přilehlé prostory esteticky vyzdobit. Děti vyráběly papírové koláže,
kreslily zmizíkem na inkoustový podklad, pomocí voskové techniky malovaly a vystřihovaly
prvky zimního oblečení. Děti se zapojily také do vykreslování plátna s fixy na textil, kreslily
pohádkové bytosti, ale také na volné téma, dle svých zálib. Ve všech odděleních děti
pokračovaly s tvorbou do výtvarné soutěže školních družin „Technika očima dětí“.
V pracovních činnostech děti vyráběly různé papírové ozdůbky, tvořily kytičky z papírového
provázku, sněhuláky z vaty, vyráběly knižní záložky k Zápisu do 1. tříd pro budoucí
prvňáčky. Děti skládaly stojící a 3D figurky, tvořily papírové koláže, papírové rozety a ledové
květy, vystřihovaly zimní mráčky, zimní stromy, slepovaly velké papírové hvězd ze
svačinových sáčků a zvládly skládání papírových figurek formou origami – žabky a motýly.
Starší děti využily k činnosti samotvrdnoucí hmotu. S pomocí lepidel a pevných kartonů
vytvořily deskovou hru Vesmírná houpačka, kterou našly v časopise 21. století Junior.
I nadále pokračovaly společné pracovní dílničky dětí z oddělení Lišáků a Veverek. Tentokrát
děti vyráběly náramky z paměťového drátku a perliček a na konci měsíce se sešly ještě jednou
a učily se šít předním stehem filcová srdíčka – jehelníčky pro maminku k Valentýnu.

V hudebně – dramatických činnostech se naučily novým písním a zopakovaly si písničky
o zimě, některé za doprovodu žáka P. Kivorchiana.
Příprava na vyučování
Byla opět prováděna velmi pestrými a zajímavými činnostmi. Starší děti se naučily
didaktickou hru SSZZBZ , při které si procvičovaly pozornost, soustředění a sluchovou
paměť a Dh Lidské pexeso. V odděleních se luštily oblíbené osmisměrky, vědomostní kvízy
z časopisu 21. století Junior, pravidelně probíhala hlasitá četba a individuální příprava
do školy. K dalším oblíbeným rozvíjejícím hrám patří hry Město, jméno..., Slovní kopaná,
Zmrzlík. Děti velmi rády hrají karetní hru Slovo a Dh – Supermatik a Numerix.
Keramický kroužek
Děti z keramického kroužku započaly s výrobou keramických kytek, motýlů a stromů
pro prezentaci školy ve Firmě Optys, která bude instalována v měsíci březnu.
Výtvarné čarování
Děti tvořily v kroužku na téma zadané p. vychovatelkou: Zima a také Vánoce u nás doma,
tvořily koláž s využitím papírových ubrousků: Tři králové a zapojily se také do soutěžních
prací na téma „Technika očima dětí“.

Soutěže:
Dne 19. 1. 2016 jsme vyhodnotili nejpilnější sběrače papíru za 1. pololetí 2015/2016 a
nejpěknější návrhy betlémů.
Výsledky sběrové soutěže 1. pololetí 2015/2016 – pracoviště Mařádkova
V úterý 19. 1. 2016 se děti ze všech oddělení ŠD Mařádkova sešly k vyhlášení výsledků
sběrové soutěže. V každém oddělení byli vyhlášeni a odměněni 3 nejpilnější sběrači, děti,
které nasbíraly více než 100 kg, sladkostmi pak všechny děti, které se do sběru zapojily –
celkem 41 dětí.
sbíralo 13 dětí
Nejvíce nasbíraly děti z oddělení Lišáků – 1 703,6 kg
1. M. Kopřiva
760 kg
2. K. Moserová
165 kg
3. A. Latková
130 kg
4. P. Konečná
121,5 kg
5. V. Bahenská
106,5 kg
sbíralo 11 dětí
Na 2. místě se umístily děti z oddělení Veverek – 808 kg
1. V. Papež
270 kg
2. V. Ťapťuch
136 kg
3. N. Hermsen
92 kg
Třetí příčku obsadily děti z oddělení Soviček – 386,9 kg
sbíralo 8 dětí
1. K. Havlíková
110 kg
2. E. Konečná
101,3 kg
3. P. Kivorchian
54 kg
Na 4. místě s malým rozdílem se umístilo oddělení Ježků – 336 kg sbíralo
9 dětí
1. V. Kajnar
130 kg
2. A. Jančová
100 kg
3. N. Benešová
23 kg
Věříme, že do dalšího pololetí se zapojí ještě více dětí.

Výtvarná soutěž „Namaluj betlém“
Do výtvarné soutěže vyhlášené pro všechny družinové děti se přihlásily jen děti z pracoviště
Mařádkova. Celkem bylo do soutěže předáno 9 prací.
1. A. Teplíková – Veverky
2. B. Bečáková – Lišáci
3. V. Bahenská – Lišáci
Zvláštní cenu obdržela D. Rýparová – Sovičky.
Sladkostmi byli odměněni všichni, kteří se do soutěže zapojili.
Děti obdržely informace k odeslání svých prací do výtvarné soutěže vyhlášené Kanceláří
senátu v Praze. Věříme, že i tam se budou jejich práce líbit a navštíví s rodiči vyhlášení
výsledků ve Valdštejnském paláci v Praze.

Pracoviště Krnovská
I zde si děti v rámci komunikačních kroužků a při četbě povídaly s vychovatelkami na různá
témata: o dobrých a špatných vlastnostech (kniha Zajíc a želva), na téma Moje rodina –
o vztazích v rodině a rodinných svátcích.
Rovněž na tomto pracovišti děti vynaložily nemalé úsilí ve výtvarných a pracovních
činnostech na zimní téma. Tvořily papírové koláže, mozaiky z papíru, vyráběly záložky,
pracovaly s hedvábným papírem. Vytvářely krásná „Zimní okna“, vyráběly Tři krále
z ubrousků, trpělivost si vyzkoušely u výroby bruslí, které polepovaly drobnými kuličkami
z krepového papíru. Ke tvorbě využívaly nejen různé štětce, ale i vatové tyčinky, děrovačku,
různé druhy papíru a další netradiční materiály a potřeby (ptačí zob, černý čaj, semínka). Mezi
oblíbené činnosti pro uvolnění a odreagování patřilo vybarvování antistresových omalovánek.
V rámci rekreační činnosti se děti se svými vychovatelkami v hojné míře věnovaly
oblíbeným procházkám a pravidelnému pobytu venku. Jejich cílem bylo hřiště v Městských
sadech s prolézačkami, šplhadly a dalšími atrakcemi, pozorování zimní přírody, vodního
ptactva a oblíbeného broukoviště, které mohli sledovat i v lednu, jelikož nezapadlo sněhem.
V herně patřila k nejoblíbenějším hrám magnetická stavebnice Geomag, edukační hry
Grabolo, Dooble, Brain box, které děti dostaly pod stromeček. I nadále je u dětí ve velké
oblibě pletení náramků z barevných gumiček. Děti také rády hrály a soutěžily ve hře
Na pantomimu.

Soutěže:
Pro děti byla připravena soutěž ve stolním hokeji.

Drahoslava Hobžová
ved. vychovatelka ŠD

