Zpráva ŠD – leden 2017
V lednu jsme se společně sešli po vánočních prázdninách a konečně si při pobytech venku užívali
sněhové nadílky, koulování, klouzání a her na sněhu. Pokračovali jsme ve výtvarných pracích do
vyhlášených soutěží Betlém, My tři králové jdeme k Vám a obě pracoviště se zapojila do nové
soutěže na téma Sněhulák 100x jinak. Děti mohly opět tvořit, malovat a kreslit dle vlastní fantazie.

Celodružinové akce
Kouzelnická show
Dne 23. 1. jsme si do družiny na pracoviště Mařádkova pozvali kouzelníka Rena, který dětem připravil
zábavnou kouzelnickou hodinu.

Výtvarné soutěže
Sněhulák 100x jinak – celodružinová vv soutěž
Betlém - celodružinová vv soutěž
Vyhodnocení všech vv soutěží - viz web

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Ke 2. 1. 2017 došlo z provozních důvodů ke spojení dětí z 1. A a 1. B do jednoho oddělení a všechny
nyní navštěvují družinové V. oddělení Myšáků pod vedením p. vychovatelky D. Beranové. Rovněž se
spojily třídy 3. A a 3. B. Žáci těchto tříd navštěvují družinové II. oddělení Ježků pod vedením
p. vychovatelky K. Havlíkové.
Do všech oddělení byly zakoupeny ze sběrových peněz „Bambulkovače“ a kruhy na pletení čepic,
šálů a nákrčníků. Děkujeme rodičům, kteří nám darovali klubka vlny a jehlice na výrobu potřebných
pletacích háčků.
Výtvarný kroužek - Výtvarné čarování
Tři králové – kresba tuší kolorovaná vodovými barvami, inkoust – zmizík
Sněhulák – kresba zmizíkem na inkoustový podklad, pastelky Progreso
Ve volném zpracování malovali vatovými tyčinkami – temperové barvy
Keramický kroužek
Betlém – výřez z plátu
Tři králové – závěs – výřez z plátu
Motýl – vytlačování, dekorace sklem
Srdce – vytlačování, dekorace sklem
Ve volném zpracování si vyráběli drobnosti dle vlastních návrhů
Zájmový kroužek Vaření
V měsíci lednu se uskutečnila pouze 1 hodina vaření. Děti si upekly mramorovou bábovku s jablky.
Tři týdny kroužek nemohl být realizován z důvodu lyžařského výcviku, družinové akce „Kouzelnická
show“ a z důvodu spojených oddělení pro nemoc pedagoga.

Akce a soutěže
Sněhulák 100x jinak – celodružinová vv soutěž
Betlém – celodružinová vv soutěž
My tři králové jdeme k Vám - vv soutěž
Vyhodnocení všech vv soutěží - viz web
Sběr papíru – byl ukončen sběr za 1. pololetí 2016/2017. Vyhodnocení nejpilnějších sběračů
proběhne v únoru.
Betlém – soutěž Senátu Parlamentu ČR – do soutěže odeslalo své práce 5 dětí, které budou v březnu
pozvány se svými rodiči do Valdštejnského paláce v Praze.

1. oddělení – Sovičky
V komunikačním kroužku si povídali o zážitcích z prožitých Vánoc, o vztazích mezi lidmi a mezi dětmi
v kolektivu, připomenuli si svá pravidla chování v oddělení a přivítali mezi s sebou novou kamarádku
Miriam Laciovou.
U příležitosti tříkrálových dnů si 6. 1. v oddělení uskutečnili ochutnávku Tříkrálové bábovky se
zapečenými penízky pro štěstí (šťastnou ruku při výběru porce měli Erik D., Jakub G., Natalka K. a
Viktorka V).
V projektu CČČD se věnovali četbě knihy Tajný cirkus – poutavé příběhy cirkusu skrytého před zraky
lidí, který ožívá jen v noci.
V zájmových činnostech (vv a prč) děti zpracovávaly témata do soutěží a k zimnímu období.
Skřítkové bojovníci – vystřihování, vybarvování, lepení, Tři králové – fix, pastelka, Sněhuláci –
zmizík/inkoust, Sněhuláci z koleček – komb. technika, vypsání jména, zimní omalovánky a malování
vatovými tyčinkami
Z papíru tvořili postavičky s vlněnými vlasy, modely autíček, obrázky z korálků Hama, pletli na kruzích
a vyráběli bambulky, z papírových ruliček a vlny vyráběli čepičky pro skřítky a z modelíny tvořili na
volné téma.
V přípravě na vyučování se seznámili s novou DH Ypsilonie (cesta do vyjmenované země), hráli další
DH – Slovo, Supermatik, Numerix, slovní fotbal a tichou poštu aj.

2. oddělení – Ježci
V komunikačním kroužku se věnovali upevňování pravidel chování v oddělení, vztahům a chování
mezi dětmi, uklízení hraček, čistotě a pořádku v oddělení.
V projektu CČČD si v oddělení přečetli knížku Lichožrout.
V zájmových činnostech (vv, prč a hv) vybarvovali zimní omalovánky, kreslili obrázky, „Minekraft“,
brusle technikou inkoust/zmizík, malovali sněhuláky a betlémy do vyhlášených soutěží. Z oddělení
dvě žákyně odeslaly s rodiči své práce do vv soutěže v Praze.
Z korálků Hama tvořili a zažehlovali obrázky, vyráběli bambule, sněhuláky se jmény, vlněné čepičky
z pap. ruliček a z vlny také vyráběli obrázky na téma: Zimní krajina.
Za doprovodu piana zpívali lidové písničky, hráli na hudební nástroj „Boomwhakers“ - plastové
zvukotvorné trubice.
V přípravě na vyučování se věnovali procvičování matematiky s Dh Numerix, Dh Supermatik,
procvičovali indickou násobilku, zaokrouhlování, skládali slova ze slabik – domino a hráli naučné
kvízové hry.

3. oddělení – Lišáci
V komunikačním kroužku si společně povídali na nastupujícím novém roce, o nových 365 dnech a
o ukončení roku starého. Po vánočních prázdninách si museli v oddělení znovu připomenout a

popovídat si o pěkném chování mezi dětmi a při hrách a činnostech všeobecně. Děti, které se
zúčastnily lyžařského výcviku, se podělily o své zážitky a společně jsme si povídali o zážitcích
z Kouzelnické show v naší družině.
V rámci projektu CČČD v oddělení četli soutěžní knihu Karlík a továrna na čokoládu. Některé kapitoly
z knihy poslouchali také z CD.
V zájmových činnostech (vv, prč) se věnovali zpracování zimních námětů do formátu pohlednice,
vybarvovali tematické omalovánky, zimní omalovánky z časopisu Méďa Pusík, skládali stromečky
z papíru, kreslili bílým Progresem. Kombinovanou technikou – obkreslování, vystřihování, lepení,
kresba voskem, malba perleťovými barvami a prací s metalickým papírem si vyrobili
krasobruslařskou botu, vyráběli 3D velké figury lyžařů z pevných kartonových trubic, malé lyžaře
z krabiček, malovali zimní i volné tematické téma, společně vytvořili „Město Sněhulákov“ sněhuláčky z krabiček, které dotvářeli dolepováním papírových komponentů a plyšovými drátky.
Na „bambulkovači“ vyráběli vlněné bambule a zkoušeli pletení na pletacích kruzích.
Tři žákyně odeslaly s rodiči své práce do vv soutěže v Praze.
V rekreační činnosti si užívali krátkých pobytů na zahradě, koulování a kreslení do sněhu, v herně se
seznamovali s novými hrami a stavebnicemi od „Ježíška“, vybírali ke hrám své oblíbené stavebnice,
kostky, autíčka, děvčátka, ale i chlapci si rádi hrají v kuchyňce, v tělocvičně rádi hrají míčové hry a hry
na pozornost. V herně rádi luštili rébusy typu – Najdi rozdíly, hudební rébusy – hudební nástroje
schované ve slovech, sudoku a dětské křížovky. Ve druhém lednovém týdnu více odpočívali na
koberci, protože byli unaveni po lyžařském výcviku.

4. oddělení – Veverky
V komunikačním kroužku si Veverky povídaly o prožitých svátcích, o předsevzetích, mezilidských
vztazích, o bezpečnosti v zimních měsících, o dodržování hyg. návyků, návyků při nachlazení a
správném oblečení ve vytopených hernách a při zimním sportování.
V rámci projektu CČČD v oddělení přečetli knihu Kam zmizela Anna a několik příběhů z knihy Zlatý
poklad.
V zájmových činnostech (vv, prč) se také věnovali vyhlášených soutěžím - Sněhulák 100x jinak. Tvořili
sněhuláky z papírových proužků, z příze, z puzzlí, kombinovanou technikou, sněhuláky z lepenky a
sněhuláky malované vodovými barvami, progresem a voskovkami.
Voskovkami, vodovými barvami a fixy kreslili zimní krajinky, kterými si vyzdobili hernu. Na zimní téma
vybarvovali individuálně vybrané omalovánky.
Rekreační činnosti – děti z oddělení rády sportují v tělocvičně, kde hrají různé pohybové hry a
soutěže.
V herně si zahrály maňáskové divadlo – pohádku „O Šípkové Růžence“.

5. oddělení – Myšáci
Děti si v nově sestaveném oddělení rychle zvykly. Stejná věková hranice, společné zájmy dětí a
hlavně pak úzká spolupráce všech zainteresovaných pedagogů dětem pomohla se v novém prostředí
herny a nových kamarádů rychle a dobře zorientovat.
V komunikačním kroužku se děti vzájemně seznamovaly, hravou formou se seznámily s pravidly
chování v „novém“ oddělení. Společně si povídaly o prožitých vánočních svátcích, o dárcích, které
dostaly, ale také si připomněly, že ne všechny děti se mají dobře a ne všechny děti dostávají dárky.
V zájmové činnosti (vv a prč) si děti vyrobily spoustu výrobků a společně si svými pracemi vyzdobily
hernu. Tvořily na zimní téma a do vyhlášených soutěží. Sněhuláka z papírových roliček –
kombinovaná technika, veselého sněhuláka pomocí prstových barev – kombinovaná technika,
zasněženou zimní krajinu dle vlastní fantazie tvořily z připravených papírových komponentů lepením
a dotvářely vatovými tyčinkami. Tři králové – obrázky kreslené voskovkami a pastelkami

Velice se dětem podařila společná práce do soutěže Sněhulák 100x jinak, kdy každé z dětí si dle
vlastní fantazie a představivosti namalovalo, nakreslilo, nalepilo do čtvercové sítě na velkoplošný
formát svého sněhuláka. Tato práce byla také vybrána mezi celkově vyhodnocenými.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Děti z pracoviště Krnovská se dne 23. 1. 2017 zúčastnili Kouzelnické show na pracovišti ŠD
Mařádkova.

6. oddělení
V rámci projektu CČČD si přečetli publikaci Pohádkový dědeček, příběh Služba u paní Zimy a příběh
Střapatý Péťa, upovídaná Líza a potrestaná frajeřinka.
V komunikačním kroužku si povídali s paní vychovatelkou o vánočních dárcích, masopustu, třech
králích, ale také o zimním sportování a zvířátkách v zimě a péči o ně.
V zájmové činnosti (vv a prč) vyráběli sněhuláky do soutěže z papíru a náramky z perliček na
paměťovém drátku, namalovali si své nejhezčí vánoční dárečky, vybarvovali omalovánky a zvířátka
motivující zimu - tučňáky.
Rekreační činnost si užívali hlavně na zahradě při volné hře na sněhu, při koulované a při stavění
sněhuláků, v herně hráli oblíbené stolní hry, námětové hry a tvořili konstrukce ze stavebnic.

7. oddělení
V rámci projektu CČČD si v oddělení četli knihu Z. Svěráka „Tatínku, ta se Ti povedla“ a knížku „Zákon
smečky“.
V zájmové činnosti (vv a prč) se zapojili do vv soutěže Sněhulák 100x jinak. Vyráběli sněhuláky
z proužků skartovaného papíru, tiskli sněhuláky vatovými tyčinkami, pracovali s dřívky, sněhuláky
skládali z papíru a vyráběli z plastových lahví, sněhuláky malovali také volnou technikou. Při malování
zimní krajiny zvolili zajímavou a netradiční techniku „překrývání“.
Rekreační činnost si rovněž užívali na zahradě při hrách na sněhu, vycházkách do sadů, kde se
koulovali, házeli sněhovými koulemi na cíl a stavěli sněhové stavby. Při procházkách okolím školy
sledovali neutěšenou situaci na ul. Krnovské. V herně hráli oblíbené hry (karty, Dooble, Grabolo,
Uno), hráli společenské hry a stavěli konstrukce ze stavebnic.
Příprava na vyučování byla prováděna především formou paměťových her, děti se seznámili s novou
DH Ypsilonie, při které si děti procvičovaly vyjmenovaná slova.

8. oddělení
V rámci projektu CČČD přečetli v oddělení knížku Boříkovy lapálie a Kamarádi z velké dálky.
V komunikačním kroužku si společně povídali, jak prožili vánoční a novoroční svátky, o předsevzetích
a o tom, jak se správně oblékat v zimě a o dodržování hygienických návyků při nachlazení.
Rekreační činnost při vycházkách do okolí školy a do městských sadů pozorovali stopy zvířat ve sněhu,
život v parku v období zimy a přikrmovali vodní ptáky na řece. Na školní zahradě dováděli na sněhu,
který jim konečně napadl.
V zájmové činnosti (vv a prč) se zapojili do vv soutěže Sněhulák 100x jinak.
Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

