Zpráva ŠD – listopad 2013
V rámci příprav na prosincové Vánoční dílny byli na pracovišti Mařádkova ke spolupráci
osloveni i rodiče žáků. Ti společně s dětmi nazdobili papírové stromečky ( Model ) pro
výzdobu heren a prostor ŠD, přinášeli do družiny netradiční potřeby pro předvánoční VV a
PV (stužky, mašle, lesklé šňůrky, knoflíky, skořápky, celé ořechy, kávová zrnka, naštípané
větvičky, šišky … )
V závěrečných listopadových dnech byla družina vánočně vyzdobena a připravena na
Vánoční dílny 3. 12. 2013 ( jednotná okenní výzdoba a výzdoba prostor ).
V jídelně byl instalován živý vánoční strom, na který si žáci s vychovatelkami zhotovili
ozdůbky. .
Družinové akce:
1. Rej strašidel – pracoviště Krnovská
V pátek 1.11.2013 proběhlo halloveenské odpoledne ve ŠD spojené s rejem strašidelných
masek. Děti si zasoutěžili v několika disciplínách. V soutěži o nejhezčí strašidelnou masku
vyhráli: A. Hýžová, D. Bednář, V. Ondřejová
Žáci byli odměněni drobnými věcnými cenami / sponzor KB /

2. Turnaj ve Člověče, nezlob se!
Na ŠD Mařádkova se turnaj uskutečnil v týdnu od 11. -15. 11. 2013.
V oddělení Lišáků a Gepardů si žáci vyrobili vlastní velkoplošné hrací desky, v odd. prvňáčků
Sovičky a Vlčata se hrálo společně na hracích kobercích a větších hracích deskách
s upravenými pravidly.
Vítězové jednotlivých kol pak mezi sebou sehráli rozhodující hru:
v odd. Soviček a Vlčat se stal vítězem M. Doležal
v odd. Lišáků zvítězil R. Čarný
v odd. Gepardů P. Kavala
Všichni hráči a jednotliví vítězové byli odměněni sladkostmi.
Na ŠD Krnovská byl turnaj ukončen 22. 11. 2013.
Vítězové: odd. Medvídci – V. Švec
odd, Lvíčata – N. Jahodová
odd. Dráčci – F. Šindler

3. Návštěva pobočky Městské knihovny v Opavě Kateřinkách
Návštěva pobočky se uskutečnila ve dvou termínech :
13. 11. 2013 – žáci ŠD Krnovská – S. Němejcová
27. 11. 2013 – žáci ŠD Mařádkova – L. Tesárková, D. Vávrová
Akci zajistila L. Tesárková

4.Celé Česko čte dětem

V rámci projektu četla L. Tesárková dětem zadanou soutěžní knihu na měsíc listopad
„Pohádky o mašinkách“. Společně s dětmi odpověděla na soutěžní otázky a odeslala do
čtenářské soutěže KNIHO – REJ.

5.Akce pro ZŠ
V rámci nových PV aktivit pro žáky 1. stupně, připravila D. Hobžová
1. dopolední keramickou dílnu pro žáky 4. tř.
T: 14. 11. 2013
Žáci se seznámili s modelovacím materiálem MAM a pod vedením vytlačovali do forem
mísy. Práce byly velmi zdařilé v závěru si žáci vytvořili výrobek podle vlastní představy.
V prosinci se uskuteční 2. část, opět pro žáky 4. tř.
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ved. vychovatelka

