ZPRÁVA ŠD – leden 2019
V lednu jsme 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 a nově vyhlášených soutěží Ladovská zima, Sněhulák 100x jinak a
Dopravní prostředky – vv soutěž ŠD okresu Opava.

Celodružinové akce a soutěže:
Sněhulák 100x jinak – celodružinová vv soutěž
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.

Ladovská zima – celodružinová vv soutěž
Dopravní prostředky – vv soutěž ŠD okresu Opava

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Keramický kroužek – Tříkrálové koruny – práce s plátem (vykrajování), Srdce – modelování těžítka
ve tvaru srdce zdobené sklem, modely dopravních prostředků do vv soutěže (Školní parkoviště),
modelování svícnu – Šnek (jednotlivci také ve tvaru kočky a pejska).
Ve volném čase si vyráběli drobnosti dle vlastních návrhů a fantazie.

Akce a soutěže
Sněhulák 100x jinak a Ladovská zima – celodružinová vv soutěž
Dopravní prostředky – vv soutěž ŠD okresu Opava

1. oddělení – Sovičky
V komunikačním kroužku - s dětmi jsme si mimo jiné povídali o těchto tématech: vánoční tradice,
rodina, kamarádi, jazyk – slušná a neslušná slova
V projektu CČČD - Danda má hlad – soutěžní kniha, odeslání odpovědí na soutěžní otázky ve
čtenářské soutěži Kniho-rej, Příběhy čajových skřítků
V zájmových činnostech (vv a prč) - Vánoce u nás doma - kresba progresy
Tři králové – kresba bílým fixem na černou čtvrtku
Omalovánky - s tématy: 3 králové, betlém, sněhulák
Sněhulák 100x jinak – koláže s využitím různých technik (kresba svíčkou a malba anilínovými
barvami, tisk bublinkovou folií, ťupání vatovými špejličkami, vystřihování nebo vytrhávání
sněhuláků, lepení, vystřihování a dokreslování detailů)
Tuleň – tisk houbičkou, vystřihávání, detaily z plsti, z barevného papíru, Tříkrálová koruna –
vystřihování z bílé čtvrtky, Sněhulák – vystřihovánka a skládačka, Sněhuláci – řetěz (vystřihování,
vybarvování), Sněhulák z papírového válce – vystřihování detailů, lepení čepice a šály z krepového
papíru, Hama korálky – skládání a zažehlování obrázků z korálků.
Konstruktivní hry se stavebnicemi Seva, Cheva, Blok Vista, Geomag, LaQ, ozubená plastová kolečka,
Smart bodlinky
V přípravě na vyučování - povídání s dětmi o prožitých vánočních svátcích a novoročních
předsevzetích, četba k poslechu, otázky k porozumění textu (Danda má hlad, Příběhy čajových
skřítků, povídky z časopisu Dráček), DH Numerix, DH Slovo, DH Město, jméno, zvíře, věc, pexeso
Písmena – přiřazování velkých a malých písmen, hledání dvojic
Jiné činnosti - Tříkrálový den – výroba tříkrálových korun, kresba Tří králů bílým fixem na černý
papír (zápich do tříkrálové bábovky), vybarvování omalovánek Tří králů, vyprávění o třech králích,
zpěv koledy My tři králové., ochutnávání „Tříkrálové bábovky“ se „zapečeným penízkem pro štěstí“

Tematická vycházka ke Stříbrnému jezeru (pozorování zimní přírody, krmení labutí, hry na sněhu)

2. oddělení – Ježci
V komunikačním kroužku - povídání si o prožitých Vánocích (kdo co dostal, kde trávili čas, co je to
předsevzetí), povídání o Třech králích, hygiena a zdraví člověka v zimě (jak předejít nemoci,
oblečení), zvířata v zimě - zvířata žijící na severním pólu, zvířata u nás v zimě, zimní sporty – vhodné
oblečení, ochrana páteře, pomůcky při jednotlivých sportech.
Povídání si o bylinkách, ukazování obrázků, říkání si, z čeho se vaří čaj a na co je
V projektu CČČD - U nás ve Švandaluzii, pohádka o Třech králích, Správná pětka
V zájmových činnostech (vv, prč a hv) - Sněhulák – pozadí děláno vodovkami a obtisknutím
mikrotenového sáčku, Sněhulák skládaný z papíru, Obličej dokreslený fixem
Ptáčci – kresleno temperovými barvami na přeloženou A4, sníh dodělán tupováním bílé tempery
vatovou tyčinkou do uší, Zimní krajina – kresba zmizíkem na čtverec potřený inkoustem, nalepení
na karton a oblepení vatou, Medvěd – tupování bílou temperou, dolepení alobalu jako kusy
ledovce, tvořeno na černý papír, Zimní sporty – pozadí tvořeno temperovými barvami, poté si
obkreslili přes okno sportovce, natřeli tuší a nalepili na připravený papír, Tučňák – práce
s barevným papír, vystřiženo a dokresleno fixou, dolepení tučňáka na ledovou kru z papíru,
Škrabošky – vytváření škrabošek na karneval z různých materiálů (temperové barvy, pastely, třpytky,
krepový papír...), Hrníček – vystřižený z papíru, vybarvený fixami a pastelkami
V přípravě na vyučování - český jazyk – porozumění textu, čtení příběhu, přírodověda – poznávání
bylinek, povídání si o jejich účincích
Rekreační činnosti – pobyt na zahradě a na hřišti u sv. Hedviky

3. oddělení – Lišáci
V komunikačním kroužku – přivítali jsme se po prázdninách, povídali si o zážitcích z Vánoc, povídali
si o lenových tradicích. 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 dalších tématech jsme si povídali o otužování, o tom, jak mohou děti pomáhat v zimě zvířátkům,
ptáčkům a také o bezpečnosti při zimních sportování.
V rámci projektu CČČD jsme četli soutěžní knihu Danda má hlad a vybrané příběhy z knihy
O pejskovi a kočičce, které jsme také ilustrovali.
V zájmových činnostech (vv, prč) se věnovali zpracování zimních námětů, tvořili z Hama korálků a
kouzelných bodlinek, vyráběli tříkrálové koruny, zapojili se do výtvarné soutěží Dopravní prostředky,
Sněhulák 100x jinak a Ladovská zima. Vyráběli jsme sněhuláčky z korku, sněhuláčky z korku,
asambláže z plastových lahví, skládali sněhuláčky z papíru do velkoplošného projektu Ladovská
zima, vyráběli sněhuláky k zavěšení – spirála, vybarvovali omalovánku se zimní tématikou,
sněhuláky také tvořili ze sněhu. Velkého sněhuláka do soutěže vytvořily děvčátka z druhé třídy,
z dlouhých papírových pruhů ozdobených vločkami a děvčata ze třetí třídy vytvořily do soutěže
sněhuláka z proutěného koše, plastových květináčů a dalších zajímavých netradičních prvků. Další
děti kreslily sněhuláky a zimní krajiny progresy a výkresy dozdobovaly knoflíky, různými figurkami a
polepovaly barevnými papíry. K oblíbeným činnostem patří kreslení křídami na tabuli, kterou jsme
do oddělení dostali od maminky Matěje Bartkovského. Další aktivity – konstrukce z kostek,
Geomagu, Sevy, Chevy a Blok Visty, LaQ.
V rekreační činnosti si užívali krátkých pobytů na zahradě, koulování, stavění sněhuláků a kreslení
do sněhu, soutěžili v hodu sněhovou koulí do výšky, sportovali jsme na hřišti u sv. Hedviky. V herně
se seznamovali a hráli si s novými stavebnicemi od „Ježíška“.

4. oddělení – Veverky
V komunikačním kroužku - povídání si s dětmi o prožitých vánočních svátcích – vánoční dárky,
dodržování vánočních tradic. Povídání si s dětmi o zimních sportech – otužování, bezpečnosti
V rámci projektu CČČD v oddělení četli knihu Křišťály moci.
V zájmových činnostech (vv, prč) - malování sněhuláků –křídy, tempery, fixy,
kreslení na volné téma – fixy, pastelky, progresy, malování dopravních prostředků do soutěže družin,
temperové barvy, tužka, fixy, vyrábění náušnic z Hama korálků, do soutěže - papíroví sněhuláci a
tvoření marcipánových sněhuláčků
Rekreační činnosti – pobyt s dětmi na zahradě a tělocvičně školní družiny – trampolína, švihadla a
míčové hry
Příprava na vyučování – hlasitá četba

5. oddělení – Myšáci
V komunikačním kroužku - posezení v komunitním kruhu – povídání si o vánočních svátcích,
vánočních splněných přáních, přivítání se s dětmi o Třech králích – tematická povídka, povídání si
o historii a tradici tohoto dne, sebehodnocení, sebereflexe dětí
Pololetní vysvědčení – povídání si o úspěších, gratulace dětem, motivace do další práce.
Povídání si o otužování, o způsobech předcházení nemocí.
V rámci projektu CČČD - Honzíkova cesta a Putování žabáka Filemona. Rozvoj slovní zásoby,
vyjadřovacích schopností, pozornosti.
V zájmové činnosti (vv a prč) - výtvarné zpracování Tří králů – omalovánky, kreslení dle vlastní
fantazie, Sněhulák 100x jinak – výtvarná soutěž – práce ve skupinách – spolupráce dětí první a
druhé třídy, individuální zpracování tématu, velkoplošné pojetí tématu – práce s lepenkou,
barevnými papíry, temperami - Sněhulák jako spirála – detaily dotvořeny barevnými papíry.
Sněhulák vytvořen z vatových tampónů. Baterkožrout – výroba modelu, zapojení se do soutěže
školy (práce s krabicemi, recyklovatelnými materiály). Soutěž – příprava komponentů do vv soutěže
Dopravní prostředky – barvení roliček temperovými barvami, výroba formulí. Omalovánky,
modelína, bambulkování.
Rekreační činnosti - sportovní a pohybové aktivity – zimní radovánky – koulování, andělíčci na
sněhu, hokej na hřišti u sv. Hedviky, hry v oddělení – deskové, karetní hry. Hra se Sevou, kostkami,
farmou, obchodem. Sociální hry – Na rodinu, Na lékaře, Na zvířátka.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Akce a soutěže
Betlém – soutěž Senátu Parlamentu ČR – do soutěže odeslaly své práce 2 děti. Ti budou společně
s rodiči pozváni v březnu do Valdštejnského paláce v Praze.
Sněhulák 100x jinak - Ladovská zima – celodružinová soutěž
Dopravní prostředky – vv soutěž ŠD okresu Opava
Zimní olympiáda na zahradě – 30. 1. 2019

6. oddělení
V komunikačním kroužku - besedování s dětmi o novoročních předsevzetích, mezilidských vztazích,
vzájemné pomoci v rodině, povídání s dětmi na téma: sportujeme a otužujeme se, bojujeme proti
nemocem, správné oblékání, dodržování hygienických návyků
V rámci projektu CČČD - I. Březinová - Danda má hlad, J. Lebeda - Medovníček a Barvínek, rozbor
textu, porozumění textu, odpovědi na otázky z textu

Zájmové činnosti (vv a prč) – Tučňáci - práce s barevným papírem, trhání, dolepování
Tučňáci - práce s bílou barvou, stříhání, Sněhulák - anilinové barvy, kreslení do soutěže, Sněhulák
v kornoutu - barvy temperové, Sněhulák - papírové sáčky, dolepování, Můj nejkrásnější vánoční
dárek - volná technika
Rekreační činnosti - vycházky okolím školy- zimní příroda, zvířátka v zimě, dokrmování, Pobyt
v parku, pozorování zimní přírody, vycházka kolem řeky Opavy, pobyt na hřišti - volná hra dětí,
vybíjená, Hloupý kuchař, zahrada - volná hra, švihadla, míčové hry, koloběžky, skateboardy, chůdy,
houpačky, pokud byl sníh - volné hry na sněhu, koulování, bobování.
Hry v herně - stolní společenské hry, Dostihy a sázky, stolní fotbal, karty…. Kdo je kdo, Kvak, Logik,
Grabolo, Žížalky, Dooble, puzzle, domino, Člověče nezlob se…
Příprava na vyučování - individuální vypracování úkolů, Ypsilonie, slovní kopaná- rozšiřování slovní
zásoby, numerické počítání, vybarvování geometrických tvarů, přepis, doplňování tvrdých a
měkkých souhlásek, zaokrouhlování čísel, hlasité společné čtení
Jiné činnosti - kompletace betlémů a odeslání do Senátu, turnaj ve fotbálku, sledování DVD - Lego
Scooby Doo, V hlavě

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 tématikou. V rámci 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.

8. oddělení
V komunikačním kroužku jsme si povídali na téma: Nový rok, jaké předsevzetí si děti daly do
nového roku. Tři králové. Zvířátka v zimě: lesní zvěř, ptáci v zimě. Jak mohou děti pomoci zvířátkům
v zimním období. Oblečení v zimě - jak se oblékáme. Dodržování hyg. návyků při nachlazení. Hry
v zimě, zimní sporty, dodržování bezpečnosti v zimním období.
V rámci projektu CČČD – četli knihu „Puntíkáři“ od Miloše Kratochvíla a začali jsme číst novou
knížku „České pověsti“ od Martiny Drijverové.

V zájmové činnosti (vv a prč) - Tři králové – kresba dětí vodovými barvami, malování sněhuláka –
tuž, anilinové barvy, malování „Zimní sport, který mám rád, který se mi líbí“ – pastelky, malování
podle šablony – lesní zvěř – pastelky, malování šablony se zimním motivem – pastelky, voskovky,
fixy, vlastní tvorba dětí, Tři králové – práce s nůžkami a pastelkami, tvoření sněhuláků – práce
s barevným papírem, nůžkami, lepidlem, vlastní tvoření dětí – nůžky, lepidlo, pastelky.
Hv - Píseň „My tři králové jdeme k Vám“, zpívání anglické písničky zaměřené na číslovky – „One,
two, three…“.
Rekreační činnosti - Hry v herně: společenské hry – karty, Uno, Dobble, stolní fotbal, hra s korálky,
Žížaly, Člověče, nezlob se, Seva, Lego…, pobyt na školní zahradě - hra na honěnou, hra na mrkanou,
závodivé hry, vlastní hra dětí.
Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

