ZPRÁVA ŠD – leden 2018
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 – vyhlášená Kanceláří parlamentu České republiky, Ledové království a obě pracoviště se zapojila
do soutěže na téma „Sněhulák 100x jinak“. Děti mohly opět tvořit, malovat a kreslit dle vlastní fantazie.

Celodružinové akce a soutěže:
Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru žaludů
Sněhulák 100x jinak – vv soutěž – vyhodnocení na jednotlivých pracovištích
Betlém - celodružinové vyhodnocení. Do Prahy odeslaly práce čtyři děti.
Ledové království – celodružinová vv soutěž – společné vyhodnocení
Vyhodnocení všech vv soutěží

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Výtvarný kroužek - Výtvarné čarování
Tři králové – kresba tuší, voskové pastely, inkoust a zmizík
Sněhulák – anilínové barvy a svíčka, vytrhávání z papíru, vystřihování detailů, lepení
Sněhulák z vatových tampónků – lepení na modrou čtvrtku, vystřihování detailů z barevných papírů,
dokončení zimního pozadí bílou temperou
Keramický kroužek
Srdce – vytlačování z MAM hlíny a následné zdobení skleněnou drtí
Rukavička, Ptáček – výkroj z FR hlíny, glazování
Ve volném zpracování si vyráběli drobnosti dle vlastních návrhů a fantazie.

Akce a soutěže
Sněhulák 100x jinak – celodružinová vv soutěž
Betlém – celodružinová vv soutěž
Ledové království – celodružinová soutěž
Vyhodnocení všech vv soutěží
Sběr papíru – byl ukončen sběr za 1. pololetí 2017/2018. Vyhodnocení nejpilnějších sběračů proběhne
v únoru.
Betlém – soutěž Senátu Parlamentu ČR – do soutěže odeslaly své práce 2 děti z oddělení Lišáci. Ti budou
společně s rodiči pozváni v březnu do Valdštejnského paláce v Praze.

1. oddělení – Sovičky
V komunikačním kroužku si povídali o těchto tématech: vztahy mezi dětmi – jsme kamarádi, bezpečnost ve ŠD
– pohyb po schodištích, v hernách, hluk při hrách – hrajeme si tiše, zdravý životní styl – otužování, vycházky
V projektu CČČD si četli knížku Dědečku, vyprávěj – vybrané kapitoly, Kajsa Nebojsa – povídky A. Lindgrenové
Inspektor Fousek na stop a Cestování po světě.
V zájmových činnostech (vv a prč) Ledové království – dokončování obrázků do výtvarné soutěže
Tři králové – kresba tuší, voskové pastely, inkoust, zmizík, Sněhulák – kresba bílou pastelkou na černý papír
Sněhulák - kresba suchým pastelem, Sněhuláci – podklad anilínové barvy a kresba svíčkou, sněhulák –
vytrhávání z papíru, detaily vystřihování z barevných papírů – skupinová práce, sněhuláci z vatových
kosmetických tampónků, omalovánky se zimními motivy, Tříkrálová koruna – pevný karton, fixy, stříbrné a
zlaté papíry na dozdobení, Sněhuláci řetěz – vybarvování omalovánky, vystřihování, navléknutí na provázek,

origami zimní domeček – vystřihování, vybarvování, skládání a nalepení na tmavou čtvrtku, dokreslení
sněhuláka progressy, origami sněhulák vyfukovaný – skládání a vyfukování jednotlivých dílů, lepení, dobarvení
fixy, skládání z papíru – vlaštovky, bambulky z vlny – pomocí bambulkovače, Hama korálky.
Konstruktivní hry se stavebnicemi Seva, Cheva, Blok Vista, Geomag, LaQ, ozubená plastová kolečka.
Rekreační a odpočinkové činnosti
Vycházka a pobyt na hřišti sv. Hedviky – závodivé hry, hry s míčem, houpačky
Stolní a společenské hry – Kvak, Dixit, Ubongo, Piráti, Z pohádky do pohádky, Grabolo…
Hry na koberci – s autodráhou a autíčky, s vláčkodráhou, s kostkami, námětové hry Na rodinu, Na obchod, hry
s dinosaury, se zvířátky, s drobnými figurkami, s plastovými vojáčky
V přípravě na vyučování si povídali o prožitých vánočních svátcích a novoročních předsevzetích, četli
s porozuměním: Pohádka o třech králích – povídání o legendě, o tříkrálových tradicích, pohádka písmenková
strašidelná (časopis Dráček), DH Zatleskej a počítej, DH Slovo, DH Numerix, DH Tichá pošta, DH Zmrzlík
Jiné činnosti:
Tříkrálový den – vyrábění korunky a zápichu k dozdobení Tříkrálové bábovky se zapečenou mincí (lentilky),
rozkrojení a ochutnávání bábovky, hledání „penízku“ pro štěstí, povídání o třech králích, zpěv koledy My tři
králové.

2. oddělení – Ježci
V projektu CČČD si v oddělení četli z knih Krysáci, Bajky Barda Beedleho, Inspektor fousek na stopě
V zájmových činnostech (vv, prč a hv) - Ohňostroj – malování ohňostroje pomocí temperových barev a
pastelek, Sněhulák – malba sněhuláka temperovými barvami za pomocí houbičky, zdobení progressem,
Rukavice a tučňáci – komb. technika, bambulky - za pomoci bambulkovače a vlny si děti tvořily bambulky.
V přípravě na vyučování se věnovali procvičování vyjmenovaných slov, předčítání pohádky a procvičování
sčítání a odčítání do 100.
Odpočinkové činnosti - povídali si o pohádce, o prožitých Vánocích a volnočasových aktivitách, o zimě (počasí,
oblečení, sporty), vysvětlili si, co znamená slovo „předsevzetí“. Volná kresba dětí, hra na školu, stolní a
společenské hry: Kloboučku hop, karty, Ubongo, Bang, Kvak. Hráli si na koberci: stavění ze Sevy, hra s autíčky.
Rekreační činnosti - pohybové hry v herně Kuba řekl, Domeček, stromeček, pobyt venku – vycházka na hřiště
u Hedviky (schovávaná, honička, fotbal, hra na prolézačkách).

3. oddělení – Lišáci
V komunikačním kroužku si společně povídali na nastupujícím novém roce, o nových 365 dnech a o ukončení
roku starého, o zážitcích z prázdnin, o pomáhání a péči o zvířátka a ptáčky v zimě. Po vánočních prázdninách
si připomněli a popovídali si o pěkném chování mezi dětmi, při hrách a činnostech všeobecně, o pěkném
stolování v jídelně, hygieně a oblékání v zimě. Děti, které se zúčastnily lyžařského výcviku, se podělily o své
sportovní zážitky.
V rámci projektu CČČD v oddělení četli vybrané kapitoly z knihy „Přátelé zeleného údolí“, poslouchali pohádky
z CD – O ptáku Ohniváku, O Trautenberkovi a Sedm beranic.
V zájmových činnostech (vv, prč) se věnovali zpracování zimních námětů, zapojili se do všech vyhlášených
výtvarných soutěží – Betlém, Ledové království a Sněhulák 100x jinak. Sněhuláky jsme tvořili z nejrůznějších
materiálů – prádlový kolíček, korková zátka, kreslili a malovali různými barvami a technikami, vybarvovali a
doplňovali omalovánky. Kolektivně jsme si namalovali na velkoplošný balicí papír každý svého sněhuláčka,
kterého si různě dokreslili lopatičkami, metličkami, kastrůlky a vytvořili si tak celou sněhulákovou vesničku
„Sněhulákovo“. Od sněhuláků a Ledového království jsme si odpočinuli při navlékání perliček na paměťový
drátek. Děti si vyráběly náramky nejen pro sebe, ale i pro maminky. Někteří vyráběli kartonové ohrádky pro
svá plyšová zvířátka, jiní papírové zápisníčky a deníčky nebo „žákovské knížky“ pro hru „Na školu“.
Další aktivity – konstrukce z kostek, Geomagu, Sevy, Chevy a Blok Visty.
Jiné činnosti:
V rámci dne Tří králů jsme si povídali o symbolice tohoto dne, vyráběli třpytivé korunky a společně jsme si
zazpívali koledu My tři králové jdeme k Vám. Po rozkrojení tříkrálové bábovky v ní děti hledaly schované
„čokoládové penízky“ pro štěstí – stará tradice.

V rekreační činnosti si užívali krátkých pobytů na zahradě, koulování a kreslení do sněhu, sportovních činností
na hřišti u sv. Hedviky. V herně se seznamovali s novými stavebnicemi od „Ježíška“, hráli DH Tichá pošta,
Na vzkazy, Ptáčku, jak zpíváš, Co se změnilo, Kukačko, zakukej, luštili kvízy a hledali odlišnosti na
„stejných“ obrázcích. Děti, které absolvovaly na konci ledna lyžařský výcvik, po náročném dopoledni na kopci
hlavně odpočívaly, hrály si s autíčky, v kuchyňce a s plyšovými mazlíčky.

4. oddělení – Veverky
V komunikačním kroužku si Veverky povídaly o prožitcích z vánočních prázdnin, vánočních dárcích, zvycích a
předsevzetích. Dále si povídaly o zimním období, o bezpečnosti při zimních sportech, o dodržování hyg.
návyků při nachlazení.
V rámci projektu CČČD v oddělení jsme četli knihu „Bylo nás pět“
V zájmových činnostech (vv, prč) se také věnovali vyhlášeným vv soutěžím. K výzdobě herny si vyrobili
Sněhuláka z plastových kelímků – kelímky, lepidlo, fixy, nůžky, sešívačka, sněhuláky z proužků papíru – lepidlo,
nůžky, vyráběli bambulky pomocí bambulkovače, kreslili na téma Zima – křídy, pastelky, progressa,
konstruktivní hry – Seva, kostky
Rekreační činnosti – děti z oddělení rády sportují v tělocvičně, kde hrály různé pohybové a míčové hry,
činnosti se švihadlem a na trampolíně. Hry u stolečku – Kvak, Monopoly, Slova, Mikado, Uno, Pexeso, hry
na obchod a školu
Příprava na vyučování - četba nahlas, didaktické hry, procvičování malé násobilky
Ostatní činnosti – děti se denně starají o přenášení a ukládání sběru

5. oddělení – Myšáci
V komunikačním kroužku - povídání si o Vánocích, dárcích, - připomenutí si základních pravidel vhodného
chování. Rovněž si povídali o zvířátkách v zimě - jak přezimovávají, jak si obstarávají potravu, pojmenování
mláďat.
V zájmové činnosti (vv a prč) si děti vyrobily spoustu výrobků.
Tvořili na téma sněhulák - otisky dlaní a chodidel. Děti si natřely dlaně a chodidla bílou temper. barvou a
otiskly si je na modrý tvrdý papír. Po zaschnutí si z otisku dlaní tvořily sněhuláčky. Z každého článku prstu
pomocí barevné tuše malovaly sněhuláčky. Skupinová práce Sněhulák - práce s barevným krepovým papírem,
kdy děti dělaly malé kuličky a ty pak lepily na velký formát papíru do podoby sněhuláka. Byla to velmi těžká
práce zaměřená na trpělivost a jemnou motoriku. Skupinová práce chlapců s voskovkami a vatou. Chlapci si
vytvořili svého sněhuláčka. Prostorového sněhuláka do soutěže vytvořila Karolínka P. z koulí novin, které
obalila krepovým papírem a detaily dotvořila knoflíky, šálou a čepicí.
Tučňáci v zimě - práce s temperovou bílou barvou a oranžovým papírem.
Individuální zájmová činnost - hry s kostkami, stavebnicemi, deskové hry, malováni dle vlastní fantazie, hra
Na školu, Na obchod.
Jiné činnosti - posezení u zákusku a povídání si o pololetním vysvědčení
Rekreační činnosti - hry na hřišti sv. Hedviky - využití houpaček, fotbalového hřiště, závody v běhu.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Akce a soutěže
Návštěva knihovny v Opavě – Kateřinkách
Betlém – soutěž Senátu Parlamentu ČR – do soutěže odeslaly své práce 2 děti. Ty budou společně s rodiči
pozváni v březnu do Valdštejnského paláce v Praze.
Vyhodnocení soutěže ve sběru žaludů

6. oddělení
Projekt Celé Česko čte dětem - přečetli příběh Služba u paní Zimy a knížku Heidi

V rámci projektu CČČD - jsme si povídali o těchto tématech: nejhezčí vánoční dárek, Tři králové, zimní sporty bezpečnost, zvířátka v zimě, dodržování hygienických návyků při nachlazení, oblečení.
Zájmové činnosti (vv a prč) – děti výtvarně zpracovávaly zimní téma.
Nejhezčí dárek - kresba pastelkami, Lední medvěd - práce se šablonou, vybarvování omalovánek se zimními
tématy, výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí - vlastní tvorba
Sněhulák 100x jinak - vystřihování, lepení, dokreslování, malování vodovými barvami, temperovými barvami
Výroba náramků z perliček - navlékání perliček na paměťový drátek
Rekreační činnosti - pobyt na zahradě ŠD, vycházka do Městských sadů, volná hra dětí, hra s míčem, jízda
na koloběžce, skoky přes švihadlo, PH Hloupý kuchař, Vyvolávaná
Hry v herně - Logik, Žížaly, Uno, Dobble, konstruktivní hry - Seva, Lego, Námětové hry - Na dopravu,
Na restauraci. DH Tichá pošta, Kuba, slovní fotbal.

7. oddělení
V komunikačním kroužku - si povídali o prožitých vánočních svátcích, o vítání nového roku, předsevzetích,
Tříkrálové sbírce – Charita Opava, o pomoci druhým lidem.
V rámci projektu CČČD – četli publikace Jejeda a Helemes, besedovali na téma odvaha a statečnost,
o povolání, ve kterých je důležitá odvaha. Pokládali si otázku, zda i děti mohou být statečné a odvážné?
V zájmové činnosti (vv a prč) se činili na zimní téma – Zimní sporty – malba temperou, Zimní krajina - vodové
barvy. Vybarvovali omalovánky se zimní tematikou. V rámci vv soutěží vyráběli sněhuláky, skládali a tvořili
koláže.
Rekreační činnosti - pobyt venku na zahradě, vycházky okolím školy, do městských sadů - volná hra dětí. Pobyt
v tělocvičně - míčové hry, uvědomování si pravidel, hry v družstvech. V herně hráli tematické hry, stolní
společenské hry - Dostihy a sázky, dětské karetní hry, procvičovali jemnou motoriku a představivost při
„přebírání provázků“. Stavěli konstrukce z Chevy, Sevy. Vyráběli bambulky.
Při volné činnosti poslouchali pohádku z CD Lakomá Barka.

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

