ZPRÁVA ŠD – listopad 2016
Téma: „Žijeme ve stejném městě, hrajeme, tvoříme a nasloucháme si“
V tomto podzimním měsíci jsme se pomalu začali připravovat na prosincové vánoční dílničky,
společný projekt ŠD a ZŠ. Ve velkém se připravovala a vyráběla výzdoba jak do školy, tak k výzdobě
prostor ŠD a jídelny, kterou jsme společně přetvořili na nebe a peklo. Nezapomněli jsme však ani na
zábavu a vzdělávání. Navštívili jsme zábavně – soutěžní pořady v pobočce Knihovny PB v Opavě –
Kateřinkách, kam chodíme pravidelně. I tentokráte si návštěvu knihovny děti z oddělení Soviček,
Lišáků, Myšáci a také děti z pracoviště Krnovská hezky užily.
Výstava výtvarných prací a keramiky v KPBO
Žáci z obou pracovišť vystavovali v pobočce knihovny v Opavě – Kateřinkách pro veřejnost své
výtvarné práce – výkresy a výrobky. Kroužek keramiky ŠD Mařádkova zde také vystavil výrobky na
téma „Podzim“.
Sběr žaludů
K 25. 11. 2016 byl na obou pracovištích ukončen sběr žaludů pro lesní zvěř. Celkem se do soutěže
zapojilo 36 žáků z obou pracovišť, kteří společně nasbírali úžasných 325,5 kg žaludů.
Všem, kteří se do pomoci zvířátkům zapojili, děkujeme. Celkem bylo odměněno deset žáků, kteří
nasbírali žaludů nejvíce. Sběrači na 1. – 5. místě obdrželi peněžní poukázky, žáci na 6. – 10. místě byli
odměněni velkými sadami pastelek, všichni pak obdrželi děkovný diplom.
Výsledky ve sběru žaludů
1.

Kivorchian Petr

2.B

52,0 kg M

2.

Markerová Natálie

4.A

43,3 kg M

3.

Leifertová Amálie

3.C

24,6 kg K

4.

Leifert Jakub

2.C

24,1 kg K

5.

Půda Daniel

1.B

24,0 kg M

6.

Mičkerová Veronika

3.C

18,0 kg K

7.

Latrach Samuel

1.A

15,0 kg M

Kaniok Jan

2.B

15,0 kg M

9.

Teplíková Aneta

4.B

13,5 kg M

10.

Míčová Nikol

1.B

13,2 kg M

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
V kroužku Výtvarné čarování děti malovaly: čerty – vymývaná technika, čerti – suché křídy, tempera
a čertíky – vybarvování čertích obličejů, veverka na papírové roličce, vánoční baňka – metrovou
baňku děti zdobily vystřiženými metalickými hvězdičkami a skleněnými pecičkami.
Keramický kroužek – Zvonek – práce s formou, Kryt na svíčku – práce s formou a formičkami, Brusle –
závěs, Vánoční ozdoba – výřez, formička. V rámci dokončování výrobků děti keramiku obrušovaly,
patinovaly a glazovaly.
Dva krát se neuskutečnila čtvrteční skupina z důvodu státního svátku a návštěvy loutkového divadla.

SOUTĚŽE A AKCE:
Návštěva KPBO
Ve dnech 9. 11., 16. 11. a 30. 11. navštívily děti z oddělení Soviček a Myšáci zábavně – naučný
program v pobočce KPBO v Kateřinkách.
Liga ŠD okresu Opava v miniházené
Dne 24. 11. se družstvo: Karolína Havlíková, Zuzana Mikolášová, Přemysl Dubový, Karel Bertoldi,
Jakub Martinák, Kamil Svoboda a David Binar zúčastnilo 2. kola soutěže ŠD v miniházené. Sice se nám
nedařilo jako v 1. kole, ale děti si zasoutěžily a o to s větším nasazením se připravíme na závěrečná
kola.
Návštěva Loutkového divadla v Opavě
Téhož dne navštívilo přihlášené děti Loutkové divadlo v Opavě, kde shlédly multimediální projekci
Divoký Madagaskar s vlastním výkladem spoluautorky filmu p. Motani.
Soutěž „Baňka“
Děti ze všech oddělení se zapojily do soutěže ve zdobení kartonových vánoční ch baněk (průměr cca
100 cm). Vyzdobili jsme celkem 6 baněk , které byly vystaveny na Adventu v zemědělské škole
v Opavě.
Sběr papíru
V měsíci listopadu jsme nechali odvézt do sběrny 1. kontejner papíru o celkové hmotnosti 1380 kg.

Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ:
1. oddělení – Sovičky
V komunikačním kroužku si povídali o zážitcích, o tom, co dělá Sovičkám problémy (konflikty mezi
dětmi, pěkné chování, hluk při hrách, úklid hraček). Děti si samy hodnotí zvládání předem zadaných
úkolů a hodnocení berou velmi vážně.
V projektu CČČD si v oddělení četli z publikací: Putování za třešňovou vůní a Kajsa nebojsa. V rámci
oddělení vyhlásili děvčátka Danielka R. a Esmínka B. výtv. soutěž na téma „O nejkrásnějšího draka“
(pohádkového nebo podzimního). Vyhodnoceny a odměněny byly obrázky těchto dětí: Míša Vaňková,

Eliška Konečná, Danek Dubový, Eliška Schindlerová, Terezka Marečková, Danielka Rýparová a
Esmínka Bučan.
V zájmových činnostech (vv a prč) malovali temperovými barvami, kreslili fixy obrázky Zentagle,
pastelkami, malovali temperovými barvami a dokreslovali suchými křídami detaily – čerti, vybarvovali
a vystřihovali čertí obličeje, skládali harmoniková tělíčka dekorovali krabičky, vytvářeli prostorové
modely domů, skládaly papírové prostorové modely postaviček, navlékali korálky na drátek a skládali
obrázky ze zažehlovacích korálků Hama.
Hlavními tématy technik byl advent a Vánoce (čerti velcí i malí, výroba adventního kalendáře
z papírových pytlíků, origami, vločky, čertí spirály, hvězdy, čertovské a andělské řetězy, dekorovali
soutěžní baňku na zemědělskou školu, ale také další výrobky k tématu měsíce – Naše město).
Podzim s komiksem – do soutěže vyhlášené KPBO se zapojila žačka Míša Vaňková.
V tělocvičně hráli pohybové hry: Chobotnice, Kuba řekl, Čarodějky, obři, trpaslíci, Voda a oheň. Běhali
přes překážkovou dráhu a hráli nejoblíbenější hru – vybíjená proti všem.
V rekreační činnosti vycházeli do okolí ŠD, do Městských sadů a na hřiště u Sv. Hedviky a povídali si
o zajímavých opavských budovách.
V rámci přípravy na vyučování doplňovali rýmy – úkoly v časopisu Dráček, soutěžili v rychlostním
sčítání a odčítání, hráli matematické Piškvorky, DH Slovo, DH Supermatik, asymetricky dokreslovali
obrázky pomocí čtvercové sítě.

2. oddělení – Ježci
V oddělení došlo k zástupu vychovatelky. Z organizačních důvodů převzala oddělení na přechodnou
dobu p. vychovatelka S. Čechová.
V rámci projektu CČČD si poslechli několik pohádek z CD a četli si Z Knihy pohádek.
V zájmových činnostech (vv a prč) se děti zapojily do dekorace soutěžní baňky pro Advent na
zemědělské škole. V oddělení malovali, vybarvovali šablonky, vystřihovali a vyráběli zápichy – anděly,
čerty, Mikuláše a stromečky k výzdobě vánoční družiny. Své práce si také vystavili v herně – krásné
malované Mikulášské boty, tvořili sněhuláčky otiskem dlaně, zimní čepice z papírových útržků,
vystřihovali papírové vločky. Nebyly to ale jen přípravy na vánoční období, z papíru tvořili „své město
– rozličné domečky a budovy. Děvčátka se věnovala stále oblíbenému pletení náramků z gumiček a
modelování z plastelíny Jovi.
V rekreační činnosti chodili do tělocvičny, hráli míčové hry, fotbal aj. pohybové aktivity, např. na
trampolíně.
V době přípravy na vyučování např. procvičovali ve hře Na zmrzlíka počítání 1 – 20, hráli slovní
fotbal, vytleskávali slabiky ve slovech.

3. oddělení – Lišáci
V komunikačním kroužku si povídali o svátku všech zesnulých, o uskutečněném Halloweenu, ale také
o všednějších tématech jako je pořádek v herně, o úklidu po ukončení vlastní hry, o vhodném
oblékání do chladného počasí, otužování a oblékání do vytopené místnosti. Připomněli si svá pravidla
chování v herně, zvláště pak o věcech, které najdeme a co s nimi uděláme. Dětem byla připomenuta
zodpovědnost za svůj šatnový klíček a chování v šatně.
V projektu CČČD si v oddělení četli vybrané texty z Pohádek a pověstí B. Němcové, některé z nich
předčítaly nejstarší žačky v oddělení Terezka L. a Barunka B. Rozečetli soutěžní knížku Kam zmizela
Anna.
V zájmových činnostech (vv a prč) kolektivně vyrobili velkorozměrovou koláž „Město, ve kterém
žijeme“ – na velkoplošný karton nalepovali vytvořené a vybarvené domy, ulice, stromy, zahrádky i se
zvířátky a pak se už pilně připravovali na vánoční dílničky, na výzdobu družiny a herny. Nejdříve
společně vytvořili krásnou dekoraci z dřevěných koleček - vánoční strom. Kolečka pokreslili vánočními
motivy a nalepili ve tvaru stromu na pevný modrý karton. Dveře herny si vyzdobili čertími pytlíky,
vymysleli a vyrobili čertí spirály – vystřihování do kruhu a dokreslení tváře, ve své velikosti vyrobili
velké čerty z igelitových pytlů, které dozdobili oblečením, šálami, dolepovali arašídy a knoflíky místo
srsti, čertí busty – asambláž z pevných kartonových trubic, novinového papíru, černé potravinářské
folie a kroucených papírků, vystřihovali čertí pavučiny - prostírání do pekla v jídelně – vystřihování,
foliování, vyráběli čertí rohy a slepovali čertovské (červenočerné) a andělské (modrobílé) řetězy.
Některé děti doma vytvořily společně s rodiči řetězy stříbrné z alobalu.
Společně jsme se zapojili do dekorace vánočních soutěžních baněk pro Advent na zemědělské škole.
Inkoustem pomalovali pevná kartonová kolečka a zmizíkem vykreslili vánoční motivy. Kolečka nalepili
na baňku a celou pak dozdobili malými stříbrnými hvězdičkami a sněhovými kuličkami ze stočené bílé
vlny. Druhou baňku polepili zrcadlovými pruhy a dozdobili kovovými perličkami a stříbrnými
hvězdičkami. Na konci měsíce začali vyrábět vánoční ozdoby z drátku a perliček.
K oblíbeným činnostem stále patří výroba obrázků ze zažehlovacích korálků, konstrukce z kostek a
stavebnice Lego, kterou si dětí nosí z domu, volné kreslení a tvoření z papíru, omalovánky a mandaly.
Hv - za doprovodu kláves procvičovali písničky o zimě, koledy, poslouchali vánoční písně a koledy
z CD, naučili se písničku Ach, vločko, Dva mrazíci, Budliky, budliky a seznámili se s vánoční písní
Aleluja, kterou si chceme zazpívat u vánočního stromečku.

4. oddělení – Veverky
Z organizačních důvodů nastoupila do oddělení na přechodnou dobu p. vychovatelka V. Šenková.
V komunikačním kruhu si děti společně s vychovatelkou povídaly o našem městě a o městech, která
navštívily, o tom, v čem se od našeho města liší.
V rámci projektu CČČD v oddělení pokračovali v četbě z pohádkové knihy – 50 báječných pohádek,
příběhy z Policejních pohádek a knihu Kam zmizela Anna.
V zájmových činnostech (vv a prč) dokončovali podzimní vv práce – malovali podzimní stromy,
vyráběli stromy z barevného papíru a podzimní víly ze spadaného listí, vybarvovaly podzimní
omalovánky a vytvořili si novou dekoraci pravidel chování v herně.

I tady přiložily děti ruku k společnému dílu a vyráběly vánoční výzdobu pro vánoční dílničky, výzdobu
herny a celé ŠD. Tvořily vánoční stromečky – práce se třpytkami, vystřihovaly sněhové vločky,
slepovaly vánoční řetězy. Z kartonu vyrobily dekoraci velkého čerta do chodby v poschodí, ale také
andělská křídla z lepenky a kousků látek. Také v tomto oddělení zdobili do soutěže na zemědělské
škole baňku z kartonu.

5. oddělení – Myšáci
V oddělení pracovaly pod odborným dohledem p. vychovatelky dvě studentky opavské fakulty.
V komunitním kroužku si v oddělení povídali o zdravé a nezdravé stravě, o potřebě třídění odpadu,
o první pomoci, šikaně. Hráli námětové hry, vzájemně tvořili a spolupracovali.
V rámci projektu CČČD byla dětem čtena kniha soutěžní Hlupýš a kniha Cipísek. Společně si povídali
o četbě a otázkami si potvrzovali pochopení přečteného textu.
V zájmových činnostech (vv a prč) tvořili na podzimní téma a zahájili Mikulášské tvoření. Pracovali
s barvami, které zapouštěli do klovatiny – Dráčci na nebi, tiskli pomocí korkové zátky Ježky v listí,
které dolepovali vylisovaným listím, obkreslovali, dekorovali a vystřihovali listy podle papírových
šablonek. Pro blížící se Mikulášské období a vánoční dílničky vyráběli za použití skleněných lahviček
od kečupu andílky, ty dotvářeli třpytkami a metalickými řetězy, peříčky a polystyrenovými koulemi,
další andílky vyrobili z papírových roliček, zlatých papírů a třpytek. K andílkům vytvořili veselé čertíky
– obkreslování, vystřihování, točení papírků, dokreslování a dolepování detailů. Svými pracemi si
vyzdobili nejen hernu, ale také přispěli k výzdobě třídy na vánoční dílny. Po každé činnosti jsou vedeni
k úklidu hraček, pomůcek, pečují o pořádek ve svých šatních skříňkách a ve skřínce na sportovní
oblečení.
V době přípravy na vyučování si pohrávali s písmenky ve slovech – opakovali si, čím slova začínají,
končí, z kolika písmen se slovo skládá apod., při procvičování navazovali na již probrané učivo ve
škole. Dětem byly předloženy také tajenky, doplňovačky, vše adekvátně věku, hrály DH.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
SOUTĚŽE A AKCE:
Lampionový průvod
Dne 3. 11. se děti společně s učiteli a s rodiči zúčastnily lampionového průvodu.
Vystoupení na vánočních trzích
Děti, které navštěvují sbor, se zúčastnily vystoupení na vánočních trzích v Opavě.
Drakiáda
Ve středu 9. 11. pouštěly děti v parku draky. I přesto, že venku nepanovalo typické podzimní počasí,
zvedl se vítr a vynesl draky do výšky. V pouštění draků se všichni vystřídali a báječně si užili
odpoledne na čerstvém vzduchu.

Uskutečnilo se dvoudenní soustředění sboru
Návštěva KPBO
Dne 23. 11. 2016 navštívily děti zábavně – naučný program v pobočce KPBO v Kateřinkách na téma
„Zvířata“

6. oddělení
V komunitním kruhu si děti povídaly o halloweenské tradici, o tradici pouštění draků a
o pranostikách - svátek Sv. Martina a tradicích a zvycích v adventním čase.
V rámci projektu CČČD si v oddělení četli z knihy Hlupýš, z knihy s dobrým koncem Zachráněná
sovička a pokračovali v četbě O letadélku Káněti.
V zájmových činnostech (vv a prč) vybarvovali omalovánky k tématu měsíce “Naše město“
s halloweenskými motivy. V rámci vyhlášené soutěže vyráběli zvonky libovolnou technikou a zvonky
na stromeček z bavlnky, tvořili koláž adventní svíčky – práce s voskovkami, vodovými barvami a
dolepování, kreslili Dům, ve kterém bydlím. Jako dárek vyráběli perličkové náramky na paměťovém
drátku, vyráběli figurky 3D anděla.
Činnost byla zaměřena na výrobu výzdoby na vánoční dílny.
V rámci rekreační činnosti děti pobývaly na hřišti v Městských sadech, na zahradě, kde hrály
pohybové hry např. Na rybáře, Cukr, káva…., jezdili na koloběžkách, hrály míčové hry a sportovaly při
přeskakování švihadla.

7. oddělení
V komunitním kruhu si děti s vychovatelkou povídaly o těšení na Vánoce, adventu a jeho tradicích,
proč se zdobí vánoční stromeček, co jsou barborky, kdo byla Sv. Kateřina aj.
V rámci projektu CČČD přečetli knihu Příběhy včelích medvídků (čtení s porozuměním a ilustrace
příběhů).
V zájmových činnostech (vv a prč) – celý měsíc se v oddělení věnovali přípravám na vánoční dílny,
výzdobě herny i školy. Z vlastních výrobků se jim velice povedli čerti – práce s voskovkami, čerti v pytli
– výrobek z papírového sáčku, koláž zimní rukavice - hedvábný papír, temperové barvy, vánoční kapr
a vánoční stromek - malované anilinovými barvičkami. Z papírových sáčků vyráběli v oddělení malé
andělíčky.
V rámci rekreační činnosti děti pobývaly na hřišti v Městských sadech, pozorovaly zimní přírodu,
ptactvo na řece Opavě, povídaly si o změně počasí. Hry na hřišti byly zaměřeny na rozvoj rychlosti a
rovnováhy.

8. oddělení
V tomto oddělení děti se svými vychovatelkami pracují do 14.00 hodin, poté v činnosti pokračují
v 7. oddělení.

V rámci projektu CČČD v oddělení nejstarších dětí četli knihu S Ezopem o zvířátkách, Deník malého
poseroutky.
V zájmových činnostech (vv a prč) se děti zapojily do soutěže „Nakresli svůj komiks, k tématu měsíce
vyráběly „Naše město“ – domečky z papíru a papírové koláže, stavěly konstrukce z kostek.
V rekreační činnosti při pobytu venku pobývaly na školním hřišti, hrály míčovou a švihadlovou školku,
skákaly panáka, sportovaly při míčových hrách a závodily na koloběžkách – jezdily koloběžkový okruh.

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

