ZPRÁVA ŠD – listopad 2017
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. 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 hezky užily.
Z důvodu nemoci jsme nemohli uskutečnit návštěvu Loutkového divadla - multimediální projekce
Thajsko, exkurzi do Slezského divadla v Opavě, ta se uskuteční v náhradním termínu.
Sběr žaludů
Ke dni 30. 11. 2017 byl na obou pracovištích ukončen sběr žaludů pro lesní zvěř. Celkem se
do soutěže zapojilo 20 žáků z obou pracovišť, kteří společně nasbírali úžasných 94,5 kg žaludů.
Všem, kteří se do pomoci zvířátkům zapojili, děkujeme.
Výsledky ve sběru žaludů 1. - 10. místo
1.

Schaumannová Adéla

K

2.

Prokešová Sarah

K

3.

Gebauer Adam

K

4.

Vaňková Nikol

M

5.

Říčná Sofhie

M

6.

Bartošová Elen

K

7.

Leifert Jakub

K

8.

Bahenská A. Nina

M

9.

Nestrojová Marie

K

10.

Maivaldová Denisa

M

Sladkostmi budou odměněni všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili.

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
V kroužku Výtvarné čarování
Sv. Martin na bílém koni – kresba tuší kolorovaná anilínovými barvami
Zimní městečko – vystřihování domečků z novinového papíru, lepení na černý nebo modrý podklad,
dokreslování fixy, křídou, bílou temperou, razítkování vloček, Rybka - „vánoční“ rybička vytvořená
inkoustovou technikou

Keramický kroužek – jsme zahájili vánoční tvoření - kapříci, andílci, rolničky Hvězdička a kamínek,
PF 2018 – ryby, vykrajování formičkami

SOUTĚŽE A AKCE:
Návštěva KPBO
Soutěž „Vánoční svíčka“
Do soutěže se zapojily děti z oddělení Soviček, Ježků, Lišáků, Veverek a 6. oddělení z pracoviště
Krnovská. Výtvarně jsme ozdobili celkem 7 svíček, které byly vystaveny na Adventu v zemědělské
škole v Opavě.
Sběr papíru
V měsíci listopadu jsme nechali odvézt do sběrny 2. kontejner papíru.

Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ:
1. oddělení – Sovičky
Zpráva o činnosti 1. oddělení – Sovičky – v měsíci listopadu 2017
Komunitní kroužek – s dětmi jsme si mimo jiné povídali o těchto tématech: Co dokáží slova „dobrý
den“, „prosím“, „děkuji“. Proč nejsme stejní – barva vlasů, očí, kůže. Těšíme se na Vánoce – Advent,
rozsvícení Vánočního stromu. Vztahy mezi dětmi.
Projekt Celé Česko čte dětem – četba k poslechu: Barnabášek a Dvojčata, Draka je lepší pozdravit,
aneb o etiketě
Zájmové činnosti: Vv: Listy – frotáž s využitím plochých voskovek, vylisovaných listů
a strukturovaných podložek, Vánoční svíčka (výtvarná soutěž) – návrhy (kresba pastelkami na papír),
Andílek – kresba černým fixem, vystřihování (k dekorování Vánoční svíčky), Svíčka – natírání plochy
pomocí houbiček, lepení vystřižených andílků, dokončení glitrovými lepidly, Zimní městečko –
vystřihování domečků z novinového papíru, lepení na černý nebo modrý podklad, dokreslování fixy,
křídou, bílou temperou, razítkování vloček (motivace k tématu měsíce) – pracovaly děti, které
nenavštěvují kroužek Výtvarné čarování, omalovánky se zimními motivy, s vánočními motivy,
Sv. Martin, Rybka – „vánoční“ rybička vytvořená inkoustovou technikou, detaily - inkoustové pero,
glitrová lepidla (pracovaly děti, které nenavštěvují kroužek Výtvarné čarování)
Prč: Obláčky – kresba a vystřihování obláčků do okenní výzdoby, Vločky – vystřihování sněhových
vloček do okenní výzdoby, slepování papírových řetězů, konstruktivní hry se stavebnicemi Seva,
Cheva, Blok Vista, Geomag
Rekreační a odpočinkové činnosti - procházka v okolí školy – pozorujeme a povídáme si o zajímavých
budovách (kostel Sv. Hedviky, Sírius – dům pro osoby se zdravotním postižením na Mánesově ulici),
vycházka na hřiště Sv. Hedviky – lanová pyramida, houpačky, závodivé hry, běh na rychlost, vycházka
do města k zajímavým budovám a místům – Evangelický kostel na Olbrichově ulici, Sady Svobody,
katedrála Nanebevzetí Panny Marie, Slezské divadlo, Hláska, Dům umění. Navštívili také vánoční
jarmark a ochutnali trdelník. V herně - stolní a spol. hry u stolečků: SMART hry, Z pohádky

do pohádky, Ubongo, Dixit, karetní hry (Uno, Piráti, Čarodějky, Spící královny), námětové hry:
Na rodinu, Na dopravu, hry na koberci se zvířátky, s plastovými figurkami, s kostkami a autíčky,
s domečky pro panenky a panenkami, s vláčkodráhou a autodráhou, atd.
Příprava na vyučování: pracovní list Stromy – grafomotorické cvičení, pracovní list Domeček –
procvičování poznávání písmen a slabik, vybarvování obrázku, pracovní list Vánoční symboly –
hledání rozdílů, rozvoj pozornosti, DH Zatleskej a počítej, Slovní kopaná, Slovo – tvoření slov
z písmenek.
Povídání s dětmi na téma Sv. Martin, vybarvování omalovánky, povídání o zajímavých budovách
a místech v našem městě (viz. vycházky, Vv – Zimní městečko), rychlostní sčítání a odčítání
Jiné činnosti: Zábavné soutěžní odpoledne v KPBO – pobočka Kateřinky (vědomostní soutěže na téma
Voda) – zúčastnilo se 18 dětí

2. oddělení – Ježci
V rámci projektu CČČD - četba k poslechu Krysáci
V zájmových činnostech (vv a prč) se děti zapojily do dekorace soutěžní svíčky pro Advent
na zemědělské škole. V oddělení malovali, vybarvovali šablonky, vystřihovali a vyráběli zápichy –
anděly, čerty, Mikuláše a stromečky k výzdobě vánoční družiny. Nebyly to ale jen přípravy na vánoční
období. Vytvořili krásné koláže Zimní město – práce s barvami a stříbrným kartonem, Zimní krajina –
stříhání, lepení, dokreslování
V rekreační činnosti chodili do tělocvičny, hráli míčové hry, v herně pak pohybové hry – Hlava,
ramena, kolena, palce nebo Z vody do vody.
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 pranostikách, o pomoci a pěkném chování mezi sebou,
připomněli jsme si svá pravidla chování v herně, dětem byla připomenuta zodpovědnost za svůj
šatnový klíček a chování v šatně.
V projektu CČČD si v oddělení četli vybrané texty z pohádkové knihy – Český Honza, četli soutěžní
knihu Barnabášek a dvojčata, příběh o sv. Martinovi, poslouchali pohádky z CD – Broučci aj.
V zájmových činnostech (vv a prč)- vyráběli rytinu – zimní námět na poštovní známku (polystyrenová
deska, rytina tužkou, tisk temperovou barvou, zapojili jsme se do vv soutěže „Vánoční svíčka“,
skládali barevné obálky na přáníčka a dopis Ježíškovi, slepovali papírové modely z časopisu 21. století
- Junior , vybarvovali sváteční a tematické mandaly, inkoustovou technikou – Ryby, zimní květy –
obalená a dekorovaná plechovka (výkrojky a třpytky), Mikuláš z červeného ubrousku a bílé rozety.
Začali jsme s výrobou vánočních ozdob z bílého plyše – srdíčka a hvězdičky zdobené glitrovým
lepidlem, lepili papírové řetězy a sněhulákové řetězy na vánoční dílny, stříhali vločky a motivy

na okenní výzdobu, děti měly prostor i k volnému kreslení a tvoření z papíru, vybarvování
tematických mandal a omalovánek (sv. Martin, čerti, andílci), hráli a stavěli si ze stavebnic Seva,
Cheva, Blok Vista, Geomag aj.

Hv - za doprovodu kláves procvičovali písničky o zimě, koledy, poslouchali vánoční písně a koledy
z CD, naučili se písničku Ach, vločko, Dva mrazíci, Budliky.
V rekreační činnosti hráli DH – Na domácnost, Na obchod, soutěžili v hádankách na téma „Věci kolem
nás“, přírodní jevy, doplňovali rýmy do popletených básniček.

4. oddělení – Veverky
V rámci projektu CČČD v oddělení četli knihu Bylo nás pět
V zájmových činnostech (vv a prč) - se zapojili do soutěže „Vánoční svíčka“, lepili a sestavovali
z papíru městečko, vyráběli výzdobu na vánoční dílny – řetězy a papírové čerty, Mikuláše a anděly.
Děti z oddělení vystřihovaly vánoční okenní výzdobu – houslové klíče na všechna družinová okna
Jiné činnosti – děti denně přenášejí papírový sběr z budovy M 15 do ŠD.

5. oddělení – Myšáci
V oddělení vykonávala odbornou praxi posluchačka opavské fakulty. Z důvodu nemoci převzala
oddělení p. vychovatelka Michaela Massek.
V komunitním kroužku se děti seznámily s novou p. vychovatelkou, povídali si a řešili osobní vztahy a
chování mezi dětmi.
V rámci projektu CČČD byla dětem čtena kniha Dobrodružství s myškami, Barnabášek a dvojčata,
O kocouru Špindírkovi.
V zájmových činnostech (vv a prč) tvořili na podzimní téma a zahájili Mikulášské tvoření. Podzimní
ježci – práce se šablonkou, otisk barev, Podzimní strom – kreslení a lepení pastelkových odřezků,
Sovičky v zimě – otisk dlaně a barvy, Zimní krajina – inkoustová technika a vyškrabávaná technika.
Čertíci, Kapříci – závěs z CD, vánoční stromečky, řetězy a vločky.
Hv – zimní písně s doprovodem kláves
Příprava na vyučování – hádanky se slovy, slovní fotbal, zábavné počty – vybarvování podle výpočtu.
Jiné – v oddělení si dne 2. 11. 2017 uspořádali k Halloweenu vyřezávání dýní, které si spojili s pěkným
„strašidelným podvečerem a ochutnáváním dýňové polévky“.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
6. oddělení
V komunitním kruhu si děti povídaly o podzimním počasí, o sv. Martinovi, vysvětlovali si pranostiky.
Povídali si o stromech, rozdílech mezi jehličnatými a listnatými stromy, o zajímavých opavských
budovách.
V rámci projektu CČČD si v oddělení četli Cipískovu loupežnickou knížku, Medvídka Pú a hodiny,
rozečetli Dobrodružství včelky Máji.
V zájmových činnostech (vv a prč) vybarvovali omalovánky dle vlastního výběru, tvořili Zimní krajinu
– barvy, stříhání, Zasněžený strom – temperové barvy, Krajkovou vločku – inkoustová technika,
skládali domečky – 3D, vyráběli perličkové náramky na paměťovém drátku, oddělení se zapojilo
do dekorace soutěžní Vánoční svíčky.

V rámci rekreační činnosti děti pobývaly na zahradě, kde hrály pohybové hry např. Hloupý kuchař,
Cukr, káva…., jezdily na koloběžkách, skákaly panáka. K tématu měsíce podnikli na konci listopadu
vycházku k budově kostela Nejsvětější Trojice.

7. oddělení
V oddělení i nadále působila posluchačka opavské fakulty.
V komunitním kruhu si děti s vychovatelkou povídaly na téma „Neubližujeme si“ - o agresi, šikaně,
o všímavosti a pomoci ostatním.
V rámci projektu CČČD přečetli knihu Barnabášek a dvojčata, povídali si o rodině, přírůstcích
do rodiny, sourozencích, o vztazích v rodině.
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 – prstové barvy, juta, čerti
z papírového sáčku, čertí vystřihovánky a výroba řetězů. Dalšími výrobky byly ryby – koláž
s anilinovými barvami, ryby temperovými barvami, vánoční baňky – tapeta a temperové barvy
vánoční přáníčka – inkoustová technika a prstové barvy.
V rámci rekreační činnosti děti pozorovaly změny v zimní přírodě, pozorovaly padání listů, sledovaly
počasí – ochlazování, mráz, jinovatku i sníh. Na zahradě ŠD jezdily dle možností na koloběžkách,
skateboardech, skákaly přes lano a jiné aktivity, které jim počasí umožnilo.
Navštívily kostel Nejsvětější Trojice v Městských sadech. Povídaly si o historii a srovnávaly dnešní
stavby se stavbami historickými.

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 Lichožrouti.
V zájmových činnostech (vv a prč) kreslili na téma Paní zima, napsali Ježíškovi – papírová koláž.

V rekreační činnosti při pobytu venku sportovaly na školním hřišti, také navštívily kostel Nejsvětější
trojice a povídaly si o historických zajímavostech našeho města.

Drahoslava Hobžová, ved. vychovatelka ŠD

