ZPRÁVA ŠD – listopad 2018
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. Pro děti
z obou pracovišť byla připravena zábavná kouzelnická show s kouzelníkem Renem.

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
Keramický kroužek – Anděl z plátu - závěs, vykrajování vánočních ozdob, Ryba, Stromek, Zvonek výkroje

SOUTĚŽE A AKCE:
Návštěva KPBO – viz web
Kouzelnická show – 9. 11.
Soutěž „Vánoční zvonek“ - do soutěže se zapojily děti z oddělení Soviček, Ježků, Lišáků, Veverek,
Myšáků a 6. oddělení z pracoviště Krnovská. Výtvarně jsme ozdobili celkem 6 zvonků, které byly
vystaveny na Adventu v zemědělské škole v Opavě.

Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ:
1. oddělení – Sovičky
Komunitní kroužek – mluvíme slušně, umíme se omluvit, proč je lepší mluvit pravdu, půjčujeme si
hračky, chováme se zdvořile, používáme slova prosím a děkuji, všichni nejsme stejní – vzájemné
porozumění
Projekt Celé Česko čte dětem – povídání o pejskovi a kočičce, Draka je lepší pozdravit, aneb o etiketě
Zájmové činnosti: Vv a prč - Listy – frotáž (vylisované listy, voskovky), kůň Sv. Martina – kresba bílým
fixem a progressy na modrou čtvrtku, vystřihování papírových vloček, lepení (skupinová práce), Moje
město – kresba domečků i známých budov v Opavě (Hláska, Muzeum, kostely…) – tuš, vybarvování
okýnek žlutou pastelkou, vystřihování, lepení na tmavou čtvrtku, razítkování vloček bílou temperou,
Vánoční zvonek – nalepování domečků (viz Moje město) na modře nabarvený zvoneček, domalování
hvězdiček a zasněžené oblohy (Advent na zemědělce), Čert – práce se šablonou (obkreslení,
vybarvování, vystřihování), Omalovánky s vánoční tématikou, Dinosauři – stojící skládačka
(vystřihování, vybarvování, skládání), vyšívání bez jehly – provlékání tkaniček papírovými obrázky,
papírové sněhové vločky – vystřihování, konstruktivní hry se stavebnicemi Cheva, Seva, LaQ, Geomag,
ozubená plastová kolečka, Smart tyčinky
Rekreační a odpočinkové činnosti – Vycházka a pobyt na hřišti Sv. Hedviky (lanová pyramida,
houpačky, míčové hry, závodivé hry)

Příprava na vyučování: Četba k poslechu, otázky týkající se porozumění textu, DH Numerix –
vytváření matematických příkladů pomocí kostek s čísly a znaménky, DH Slovo – skládání slov
z písmen (karetní hra), vytváření písmenek z provázků
Jiné činnosti: vycházka do města – prohlídka a povídání o známých budovách v Opavě (Hláska,
divadlo, muzeum, kostely, náměstí), ochutnání trdelníků na Horním náměstí, návštěva knihovny –
vědomostní soutěže na téma 1. republika)

2. oddělení – Ježci
V komunikačním kroužku - povídání si na téma Sv. Martin, památky města Opavy, příprava na
advent, navození tématu Mikuláš
V rámci projektu CČČD - četba k poslechu Nejkrásnější pohádky, Strážkyně krystalu
V zájmových činnostech (vv a prč) - Martin na bílém koni – tupování bílou nebo modrou temperou
podle šablony, dokreslení fixem, Zimní město – kombinovaná technika bílé voskovky a vodových
barev, Čert – pozadí malováno temperou a vidličkou, čert malován tuší, Moje město – leporelo,
střídání a lepení známých opavských budov, Kalendář – dárek pro rodiče, malování obrázků podle
ročních období, Hvězda – proplétání papírové hvězdy červenou bavlnou, zapojení se do soutěže
Vánoční zvonek (technika quilling).
V rekreační činnosti procházka po památkách města Opavy, pobyt na hřišti na Hedvice
hry v herně: městečko Palermo, domeček-stromeček, hry v herně - Seva, dřevěné kostky, Uno,
Dobble, Cink, volná kresba
Příprava na vyučování např. procvičovali ve hře Na zmrzlíka počítání 1 – 20, hráli slovní fotbal,
vytleskávali slabiky ve slovech.
Jiné - v oddělení vykonával odbornou praxi posluchač opavské univerzity

3. oddělení – Lišáci
V komunikačním kroužku – vysvětlování kladných a záporných vlastností
V projektu CČČD si v oddělení četli knihu Puntičkáři, z dětského časopisu 21. století Junior
V zájmových činnostech (vv a prč) - tvoření obrázků z Hama korálků, konstrukce budov z dřevěných
kostek a stavebnic – Seva, Geomag, ozubená kolečka, tvoření města z papírových krabiček, Anděl –
závěs z lepenky, notového papíru a krajkového ubrousku, zapojení oddělení do soutěže Vánoční
zvonek na Advent na zemědělce, navlékání perliček na paměťový drátek – náramek, Stromeček
z papírové krajky, krajková vločka – zimní krajina inkoustovou technikou, vystřihování vloček
k dekoraci, módní návrhy šatů – návrhářka, vánoční přáníčka, Čepice – tisk korkem na barevnou
čtvrtku, dolepování vlny do bambule, Sněhulák – tisk korkem, dokreslování.
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 aj., tančili na hudbu z CD Discotéka
s Tomem a Jerym.

V rekreační činnosti si děti hrály s hrami dle vlastního výběru, poslouchaly pohádky z CD, na zahradě
využívaly trampolínu, soutěžily v hodu sněhovou koulí do výšky, vycházky byly směrovány na hřiště
u sv. Hedviky a do okolí družiny.

4. oddělení – Veverky
V rámci projektu CČČD v oddělení četli knihu Křišťály moci
V zájmových činnostech (vv a prč) - malování soutěžního zvonku – temperové barvy, lepení,
modelování města – vystřihování, lepení, malování, malování obrázků na téma „Město“ – progresa,
fixy, pastelky, malování stromů – temperové barvy, malování zimní krajiny – křídy, stříhání
papírových vloček, nácvik pletení, konstruktivní hry – Seva, kostky
Rekreační činnosti - pobyt s dětmi na zahradě – míčové hry, trampolína, přeskok přes švihadlo, pobyt
s dětmi v tělocvičně – míčové hry, přeskoky přes švihadlo
Příprava na vyučování - četba nahlas

5. oddělení – Myšáci
V komunitním kroužku - nevhodné chování mezi dětmi - zásady vhodného chování, eliminace
nevhodného.
V rámci projektu CČČD - Kouzelná třída, Strašidelná škola. Děti se učí pozornosti, rozvíjí si slovní
zásobu a vyjadřování.
V zájmových činnostech (vv a prč) – čarování z listí – obtisk listů na papír, dokreslování a lepení na
tvrdý papír postavy baletek, Město – papírové obaly si děti obalily do barevných papírů. Pastelkami
dotvořily detaily budov- okna, dveře, ornamenty, hodiny. Na velkou lepenku pak skládaly a lepily své
město. Při této činnosti se krásně propojila spolupráce dětí první a druhé třídy. Vánoční zvonek –
zapojení se do soutěže o nejpěknější zvonek, pořádaný zemědělskou školou. Po vzájemném
odhlasování návrhů si děti ozdobily zvonek otisky svých dlaní, které si barvily zelenou barvou.
Z vystřižených dlaní si pak vytvořily adventní věnec se svíčkami. Vše dozdobily hvězdičkami. Výroba
papírových řetězů výzdobě.
Rekreační činnost - hry se stavebnicemi, kostkami, obchodem a farmou. Deskové a karetní hry – Uno,
Ubongo, Kurník. Omalovánky, vyrábění a kreslení dle vlastní fantazie. Sportovní aktivity na zahradě
školní družiny a hřišti Hedvika. Míčové sporty, houpačky, soutěže v běhu.
Příprava na vyučování – hádanky se slovy, slovní fotbal, zábavné počty – vybarvování podle výpočtu.
Jiné – dne 21. 11. - návštěva knihovny – téma 1. republika

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
SOUTĚŽE A AKCE:
Kouzelnická show – 9. 11. na pracovišti Mařádkova

6. oddělení
V komunitním kruhu o našem městě, významné budovy v Opavě, návštěva významné stavby,
povídání s dětmi o sv. Martinovi, vysvětlení pojmu přísloví, pořekadlo, první adventní neděle, výroba
adventních věnců, výzdoba domovů
V rámci projektu CČČD v oddělení četli - Medovníček a Medulka a Puntíkáři, povídaní o příbězích,
porozumění textu
V zájmových činnostech (vv a prč) - vánoční strom-černý papír, temperové barvy, ozdobování, Město
v zimě-anilinové barvy, Strom - práce s aqua pastelkami, rozmývání, dokreslování černým fixem,
Betlém - práce s balicím papírem a černou tuší, dokreslování, stříhání vloček - práce s nůžkami, Kapr výroba kaprů z papírových sáčků na zavěšení, výzdoba herny, výroba ozdob na stromeček - práce se
šablonou, stříhání
V rámci rekreační činnosti vycházka okolím školy - významná budova Městské koupaliště, pozorování
dopravní situace, pobyt v parku, pozorování podzimní přírody, opadávání listí, ochlazování, pobyt na
hřišti - volná hra dětí, zahrada, volná hra, švihadla, míčové hry, koloběžky, skateboardy, chůdy,
houpačky, hry v herně - stolní společenské hry, konstruktivní hry na téma „Můj dům, moje město“,
Dostihy a sázky, stolní fotbal, karty…. Kdo je kdo, Kvak, Logik, Grabolo, Žížalky, Dooble, puzzle,
domino, Člověče nezlob se… Tichá pošta, mrkaná… pantomima – Kdo jsem? Kuba řekl…., Z vody do
vody, Hry s autíčky, autodráha, Cheva, Seva
Příprava na vyučování - individuální vypracování úkolů, ypsilonie, slovní kopaná - rozšiřování slovní
zásoby, město, jméno…., procvičování numerického počítání Zmrzlík
Jiné - soutěž v karetní hře Uno - vítěz Ondřej Lisník, soutěž ve hře Dobble - vítězka Adéla Ištvánková,
sledování DVD - Mtx, Zvonilka

7. oddělení
V komunitním kruhu jsme si povídali o těchto tématech: žijeme ve stejném městě a okolí, chodíme
do stejné školy, významné a zajímavé budovy a místa v našem městě,
svátek sv. Martina - pranostiky, tradice, vysvětlení "Martin na bílém koni", spojení s příchodem zimy
a sněhu.
V rámci projektu CČČD přečetli jsme: Kluk a pes, čteme O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi.
V zájmových činnostech (vv a prč) – Můj dům - kresba pastelkami a fixy, Javorový list - ťupání
temperovými barvami pomocí houbičky kolem šablonky listu, Vánoční zvonek - malování
temperovými barvami, tisk ruky, dokreslení detailů fixem (pět prstů - pět sněhuláků), lepení vloček Vv soutěž na MSŠZ a VOŠ Opava, vybarvování omalovánek - podzimní téma, dle vlastního výběru
Sněhuláci - kresba progressy, Nebe peklo ráj - papírová skládačka, vybarvování, psaní textu

Hvězda - papírová zimní dekorace ze svačinových sáčků, lepení, vystřihování, konstruktivní hry se
stavebnicemi - Seva, Lego, Lego Duplo, Cheva - stavby budov k tématu měsíce, výtvarné a pracovní
činnosti - dle výběru dětí, vlastní tvorba. Hv - nácvik písní Pásli ovce Valaši, My tři králové.
Hry v herně - Logik, Uno, Geomag, Grabolo, Mikádo, Dostihy a sázky, NH Na farmu, Na dopravu,
Na rodinu
V rámci rekreační činnosti - pobyt na zahradě ŠD - míčové hry, závodivé hry, skákání přes lano, přes
švihadla, jízda na koloběžce, na skateboardu, houpání na houpačkách, volná hra, PH Hloupý kuchař,
Cukr káva limonáda, Bumbrlík. Vycházka okolím školy, pozorování přírody. Vycházka k zajímavé
stavbě města - městské koupaliště, kulturní památka České republiky
Příprava na vyučování - DH - Tichá pošta, Pantomima, Řetězová reakce, technika práce s hlasem
Dramatizace příběhu "Betlém", individuální vypracování domácích úkolů

8. oddělení
V komunitním kruhu si povídali na téma: Živočichové v lese., svatý Martin a Svatomartinská husa –
pověst, žijeme ve stejném městě, hrajeme, tvoříme a nasloucháme si, historické, architektonicky
zajímavé a společenské budovy v našem městě a o příchodu zimy.
V rámci projektu CČČD v oddělení jsme četli knihu Boříkovy lapálie od Vojtěcha Steklače
a povídali si o přečtených povídkách.
V zájmových činnostech (vv a prč) - malování Sv. Martina, koně, husy – malování pastelkami,
voskovkami, malování nebo vymalování zvířat – kreslení pastelkami, malování listů – kresba
voskovkami a vodovými barvami, pomocí šablony malování, tvoření, vánočních stromků – papírová
šablona, vodové barvy, vlastní tvorba dětí - Sv. Martin, kůň, husa – práce s papírem, vystřihování,
tvoření listů, různé druhy dle typu stromů – práce s barevným papírem, nůžkami, lepidlem,
voskovkami, výroba vánočních stromků – barevné papíry, barevné flitry, nůžky, lepidlo, výroba
sněhových vloček – papír, nůžky, konstruktivní stavění se stavebnici Seva – téma: Zajímavé budovy
v našem městě.
V rekreační činnosti - rozvoj pohybových dovedností na školním hřišti, vycházka do parku, vycházka
kolem školy a okolí, k zajímavé stavbě města – Městské koupaliště (kulturní památka). Hry v herně:
Karty, Uno, Logik, Dobble, Žížaly, Ubongo, Člověče nezlob se, Frosti, AZ kvíz, Zemětřesení, Seva, Lego.
Příprava na vyučování - rozvíjení slovní zásoby dětí formou hry (v rámci soutěže).

Drahoslava Hobžová, ved. vychovatelka ŠD

