Zpráva ŠD – listopad 2015
V měsíci listopadu bylo dokončeno vymalování heren v 1. patře ŠD Mařádkova.
V místnostech byly ze stěn strženy staré koberce a veškeré prostory byly čistě vymalovány.
Boční stěny byly opatřeny otěruodolným nátěrem. Činnost v oddělení Lišáků a Veverek,
jejichž herny se malovaly, byla v těchto dnech částečně převedena na 1. st. ZŠ a částečně
do 2. patra ŠD. V činnosti jsme postupně v odděleních ukončili podzimní témata a práci
s přírodninami a začali se věnovat přípravě na prosincové vánoční dílny.
Radost nám dělaly nejmenší děti, které toho se svými vychovatelkami při výtvarných a
pracovních činnostech hodně dokázaly. Vybarvovaly omalovánky, skládaly z papíru zajímavé
tvary, vystřihovaly skládanky, ale věnovaly se i náročnějším činnostem, jako skládání
ze zažehlovacích korálků Hama, které je velmi náročné na soustředění, skládání
mnohočetných drobnotvarých puzzlí, u kterých potřebují mnoho trpělivosti, ale zkoušely i
práci s různými materiály a náročnější výtvarné techniky. Tvořily koláže, mozaiky, tvořily
z pletacích gumiček, skládaly řetízky a jiné tvary z „céček“.
Mnozí se zdokonalili v používání nůžek, jelikož jsme je téměř denně používali k vystřihování
různých motivů z papíru. Mezi oblíbené náměty patřili čertíci, skládaní andílci, vločky
roztodivných tvarů, proužky na papírové řetězy, spirálky, někteří započali s vystřihováním a
skládáním betlémů, protože za chvíli tu budou Vánoce a soutěž na téma „Betlém“. Starší děti
se seznámily s prací s paměťovým drátkem, na který navlékaly korálky.
S blížícími se adventními dny a Vánocemi si děti s vychovatelkami v komunikačních
kroužcích povídaly a seznamovaly se s adventními zvyky a obyčeji, povídaly si o udržování
pořádku a čistoty, o uklízení hraček, o jejich chování a dodržování domluvených pravidel.
V odděleních Soviček jsou děti pravidelně za dodržování pravidel v herně a v jídelně
odměňovány razítkem do deníčku a Ti nejšikovnější si pak za odměnu odnáší domů na víkend
sovičky Bertičku, Bubo nebo Peříčko. V oddělení Ježků jsou děti odměňovány nálepkou
Šmoulíka a domů si odnášejí ježka Bertíka. Ve všech odděleních se pak děti ve vymalovaných
hernách daly do úklidu a třídění hraček a her. Mnohé se podílely na nové výzdobě svých
heren, jelikož původní výzdoba byla před malováním odstraněna. V průběhu měsíce jsou děti
ve všech odděleních motivovány a odměňovány.
V oddělení Lišáků se opět kolektivně malovalo. Tentokráte obraz na téma „Podzimní
zahrada“.
Na konci listopadu byla na pracovišti Mařádkova vyhlášena výtvarná soutěž
„O nejzajímavější vánoční ozdobu“ – vyhlášení výherců se uskuteční 18. 12. 2015. V rámci
adventních a předvánočních příprav děti ke konci měsíce započaly s nácvikem zimních a
vánočních písní a koled.

Na pracovišti Krnovská se děti v průběhu několika vycházek seznamovaly s významnými
budovami v okolí školy, povídaly si o historii a architektuře školní budovy a vše ukončili
tematickou kresbou a frotáží. Ve výtvarných a pracovních činnostech děti rovněž malovaly
na zimní téma, tvořily výzdobu vánoční herny – Eskymáky, tučňáky, sněhuláky, andílky,
stromečky. Tvořily koláže, pracovaly s dřívky, ozdobnými lepicími páskami, papírovými
košíčky, prováděly různé tisky.
Na obou pracovištích pak děti využívaly k rekreační činnosti a sportování školní zahrady a
tělocvičny.
V rámci projektu Celé Česko čte dětem byly na pracovišti Mařádkova čteny knižní tituly:
vybrané pohádky z knihy hrůzostrašné pohádky, pohádkové příběhy Jak asi vypadá Ježíšek,
Legenda o Sv. Mikuláši, bajka Lež má krátké nohy, soutěžní kniha Příhody Ťapiho
ze Šeptajícího lesa – odpovědi odeslalo oddělení Lišáků, Cyril a Teniska, České pohádky,
Dobrodružství plyšových medvídků. Na pracovišti Krnovská vychovatelky dětem četly: Princ
Bajaja a jiné pohádky, Jejda a Helemes,knihy M. Drijverové a F. Lazeckého.

Akce:
Návštěva knihovny:
V tomto měsíci dvě oddělení z pracoviště Mařádkova - Sovičky a Lišáci a oddělení Lvíčat
z pracoviště Krnovská navštívila zábavný soutěžní program v pobočce OKPB v Kateřinkách.
Děti zde zábavnou formou plnily vědomostní úkoly na téma: Dinosauři.

Návštěva Loutkového divadla v Opavě:
Velký zájem projevily děti o zhlédnutí multimediální projekce Keňa a gorily. Program celkem
navštívilo 102 dětí z obou pracovišť.
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