Zpráva ŠD – listopad 2014
Měsíc listopad byl zaměřen k tématu: Žijeme ve stejném městě, hrajeme, tvoříme a
nasloucháme si, na období přechodu podzimu na zimní čas. Rovněž byl tento měsíc zaměřen
na mezilidské vztahy a na chování jeden ke druhému. Na pracovišti Mařádkova započaly
přípravy a výzdoba všech prostor na prosincové Vánoční dílny, do jídelny ŠD byl
nainstalován vánoční strom a borovice před ŠD byla připravena na adventní rozsvícení
k 1. prosinci 2014.
Všechny vychovatelky absolvovaly školení protipožární ochrany.
Přihlášky do ŠD:
Do školní družiny Mařádkova nastoupily nově dvě děti: Zvarková Ingrid – 1. tř.
a Zvarka Martin – 3. tř., ze ŠD Krnovská byla převedena žákyně Juříčková Lenka – 3. tř.
ŠD Mařádkova navštěvuje 101 žáků.
Ve ŠD Krnovská klesl počet na 88 žáků.
Všichni noví žáci byli seznámeni se zvyklostmi a pravidly chování v daných odděleních,
s Vnitřním řádem ŠD a poučeni o bezpečném chování a pohybu v prostorách ŠD.
V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme četli tyto publikace:
O líné babičce, Školní strašidlo, Hravá škola hezkého chování, Birlibán, Strašidýlka,
Já Baryk, Děti z Bullerbynu, Deník malého poseroutky, Výpravy za dobrodružstvím.
Otázkami k přečtenému textu byla sledována pozornost při čtení a porozumění čteného textu.
Děti z odd. Soviček a Lvíčat soutěžily s knihou Školní strašidlo a své odpovědi na otázky
odeslaly do Kniho-reje.
Ve výtvarných a pracovních činnostech se děti seznámily a vyzkoušely si nové techniky.
Míchaly barvy pomocí plastových karet, pracovaly s glitrovými lepidly, temperami, tušemi,
ke svým činnostem využívaly osvojených technik – práce s washi pásky, solení, wax pastely,
práci s komponenty z razníků, korálky, knoflíky, točenými proužky, tvořily obtiskováním a
obkreslováním ručiček, návleky plastových komponentů. Velmi oblíbenou činností je mezi
dětmi tvorba z pletacích gumiček a činnosti s „céčky“.
Na pracovišti Krnovská děti tvořily z papírové mozaiky, dolepovaly obtisk ruky, tvořily
podzimní stromy na papírové ruličce, malovaly svůj vysněný Dům, ve kterém bydlím, kreslily
historické domy v Opavě, tvořily domečky z listí, zapouštěly barvy a vytvořily koláž na téma
Moje oblíbené jídlo.
V rámci rekreačních činností děti trávily volný čas na zahradách ŠD, procvičovaly jízdu
zručnosti na koloběžkách, při vycházkách řešily dopravní situace, upevňovaly si správné
návyky při přecházení přes vozovku. při pobytu v Městských sadech využívaly lanové
centrum a opičí dráhu.
Nezanedbatelnou činností byla příprava na vyučování, která se realizovala především formou
did. her, ale také plněním domácích úkolů. Děti luštily křížovky, byly vedeny
k převypravování přečteného textu, procvičovaly hlasitou četbu, soupeřily v rychlostním
počítání, řešily přírodovědné texty, doplňovačky a hádanky, nacvičovaly básničky.
Na obou pracovištích děti napsaly – nakreslily Dopisy Ježíškovi, které jsme odeslali
do Božího Daru.

Děti na ŠD Mařádkova společně s vychovatelkami nacvičovaly zimní a vánoční písničky,
koledy k soutěži „Na andělskou notu“, která u nás proběhne v prosinci.
Veškeré činnosti na konci měsíce směřovaly k prvním adventním tradicím – Barborka,
Mikuláš a k přípravě vánočních dílen (4.12.2014), které se uskuteční na ZŠ a ŠD Mařádkova.
Spolupráce s rodiči – ŠD Mařádkova
Děkujeme všem rodičům, kteří se podílejí na úspěchu naší sběrové akce. Dále děkujeme
p. PAPEŽOVÉ
za ušití motivačních polštářků do všech oddělení pro celoroční družinovou soutěž
„Správný družináček“
za materiál pro pracovní činnosti, písmenkové magnety, pexesa
za upečení a darování halloweenského pečiva pro ŠD akci
za upečení a darování vánočních „muffinků“ pro ŠD akci
p. KOCIÁNOVÉ
za puzzle, hračky
za velké množství plyšových hraček
p. REICHELOVÉ
za stolní hry a stavebnice
psací a výtvarné potřeby, omalovánky
p. STEUEROVÉ
za výtvarné potřeby, množství vlny, barvy na sklo
materiál pro pracovní činnosti
p. KREISELOVÉ
za kbelíky lepidla
maxilegové kostky
kancelářský papír
p. SCHAFFARTZIKOVÉ
za stolní hry, plyšové hračky a hračky
za upečení a darování halloweenského pečiva pro ŠD akci
p. BAHENSKÉ
za puzzle, pexesa a herní figurky
p. KRÁSOVÉ
za puzzle
za upečení a darování halloweenského pečiva pro ŠD skci
za polystyrenové kuličky pro Pv činnosti
za upečení a darování vánočních „muffínků“ pro ŠD akci
p.MALCHÁRKOVÉ
za puzzle, karty, pexesa, omalovánky, softtenis
p. KRÁTKÉ
za gumový skákací míč
za stolní hru
za gázový textilní materiál pro Pv činnosti
p. HAVLÍKOVI
za uvaření a darování halloweenského nápoje pro ŠD akci

ŠD – Krnovská
p. KRAMNÉ
za cukrovinky pro děti

p. ČECHOVÉ
za vitamíny
materiál pro Pv činnost
p. KLAPETKOVÉ
za skládačky zvířátek z kartonu

Sebevzdělávání:
Vychovatelky L. Tesárková a D. Hobžová se dne 5. 11. 2014 zúčastnily Dne otevřených dveří
v Optyse, kde se seznámily s novými technikami a pomůckami pro výtv. a pracovní činnosti.

Družinové akce:
Sběrová akce:
Dne 3. 11. 20104 byl naložen a odvezen 1. kontejner v tomto školním roce. Celkem jsme
nasbírali a naložili 2 070 kg. Všem zapojeným rodičům velmi děkujeme.
Soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“:
Naše pracoviště se zapojilo do soutěže vyhlášené Magistrátem města Opavy a vyrobilo 15 m
dlouhý vánoční řetěz. Ten zdobí stromy před budovou magistrátu. Protože se nám moc líbil,
vyrobili jsme si stejný i na náš „vánoční“ strom před ŠD Mařádkova, zároveň děti nosily
ozdoby vyrobené doma s rodiči, které budou zavěšeny 1. 12. 2014.
Soutěž „O nejoriginálnější výrobek z pletacích gumiček“:
Probíhala ve dnech od 3. – 10. 11. 2014. Děti pletly v družině i doma. Každé oddělení
vyhodnotilo své vítěze, kteří byli odměněni a v pondělí 10. 11. 2014 byly vybrány čtyři
nejzajímavější práce:
1. tř.
T. Juříček
2. tř.
S. Latková
A. Kociánová
3. tř.
4. – 5. tř.
A. Žiga
Na ŠD Krnovské vyhlásili vítěze 11. 11. 2014:
1. T. Schreier
2. J. Košec
3. L. Pospíšilová
Návštěva kina Mír:
Ve čtvrtek 13. 11. 2014 navštívily děti kino Mír, kde shlédly pohádku Zvonilka a piráti.
Představení se zúčastnilo 56 dětí ze všech oddělení ŠD. Příběh Zvonilky, která se svými
kamarádkami vílami společně zvítězí nad piráty a vrátí ukradený vílí prach zpět do vílího
království, byl velmi hezký a dětem se moc líbil.
Děti, které se pohádky nezúčastnily, byly v keramickém kroužku nebo tvořily v oddělení
Veverek.
Beseda pro rodiče a děti „ Kdo je vítěz ?“
V pátek 14. 11. 2014 proběhla v naší ŠD beseda zaměřena na zdravý životní styl pod názvem
„Kdo je vítěz?! Besídky se zúčastnily děti a rodiče z oddělení Soviček a Ježků.

Lektorky z Wellness centra Radosti z Hradce nad Moravicí, které akci pořádalo, děti
zábavným způsobem seznámily se zásadami zdravého stravování a pitného režimu,
s důležitosti pohybu a sportování. Všichni si společně zacvičili a zatancovali. Nově nabyté
informace děti potvrdily při závěrečném společném testu a všechny byly odměněny plackou
Kouč junior, aby mohly své znalosti předávat dalším dětem i dospělým.
V závěrečné části besídky byl ponechán prostor rodičům, kde lektorky odpovídaly na jejich
otázky týkající se výživy, pitného režimu atd. Rodiče měli také možnost podrobit se
diagnostice těla a nechat si změřit své hodnoty tělesného a útrobního tuku, vody, kostní hmoty
a svalů v těle a poradit se o případné nápravě.
Celou akci zajišťovala p. vych. L. Tesárková, která má velký podíl na jejím úspěšném
průběhu. V den konání se odhlásilo několik rodičů a téměř došlo ke zrušení akce.
P. vychovatelka se velmi rychle zorientovala v situaci a svým profesionálním přístupem
zajistila početnou účast nejen dětí, ale také hlavně rodičů, za což jí velmi děkuji.
Besídka se dětem i rodičům líbila a někteří z nich ještě dlouho po jejím skončení s lektorkami
diskutovali.
Stejná akce proběhla na ŠD Krnovská dne 21. 11. 2014, kde si besedu vyslechlo 45 dětí
s vychovatelkami a 5 rodičů.
Soutěž „ Vyrobíme společně Betlém:
Soutěž vyhlásila RIGHT POWER energy ve spolupráci s Rádiem Orion a Moravskoslezským
deníkem. Úkolem bylo vyrobit z jakéhokoliv materiálu 3 – 5 figur do Betléma o velikosti
20 – 40 cm. Figury Andělského chóru společně s vychovatelkou do soutěže vyrobili žáci
v keramickém kroužku.
Do soutěže se zapojilo 50 škol se 400 výrobky. Betlém utvořený z vybraných figur byl
od 1. 12. 2014 vystaven ve Shopping parku v Ostravě. Naše figury andělů a oveček byly
vybrány, vyhodnoceny a odměněny.
Výtvarná soutěž „Betlém“
Pro žáky z oddělení Veverek a Lišáků byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma Betlém.
Techniku a velikost práce si děti určily samy. Soutěž probíhá do 15. 12. 2014, kdy budou
práce vyhodnoceny a odměněny.
Návštěva knihovny:
Dne 26. 11. 2014 navštívilo oddělení Lišáků pobočku Městské knihovny v Opavě –
Kateřinkách. Zde bylo pro ně připraveno zábavné soutěžní odpoledne. Knihovnice děti
přivítaly, rozdělily do družstev, která na několika stanovištích přímo v knihovně zápolila
v netradičních soutěžích. Děti absolvovaly slalom s knihou na hlavě, hrály s vyřazenými
knihami kuželky, luštily křížovku aj. Děti byly za svůj výkon odměněny drobnými cenami.
Odpoledne uteklo jak voda a plni dojmů jsme se procházkou, kterou jsme si zpestřili
znalostmi z dopravní výchovy, vraceli vyzdobenou vánoční Opavou zpět do ŠD.
Akce se zúčastnilo také 15 dětí ze ŠD Krnovská s p. vych. Němejcovou.
Správný družináček:
I tento měsíc byli v jednotlivých odděleních vyhlášeni Správní družináčci za snahu a nejlepší
plnění zadaných listopadových úkolů.
Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka

