Zpráva ŠD – prosinec 2014
V tomto měsíci byly činnosti v odděleních tematicky zaměřeny na příchod zimy a hlavně
na blížící se Vánoce a adventní čas.
Dětem byla v rámci projektu CČČD čtena soutěžní kniha Tajemný život sněhuláků a v půli
prosince byly odeslány odpovědi na soutěžní otázky do Kniho – reje. Dále byly čteny:
Děvčátko se sirkami, Vánoční příběh, Vánoční pohádky, 365 povídaček na dobrou noc,
Červenec má oslí uši, Kouzelný prsten, Maminčiny pohádky, Princ Bajaja a jiné pohádky,
12 nejkrásnějších pohádek, Špalíček pohádek a říkadel.
Ve výtvarných a pracovních činnostech se oddělení zaměřila především na vánoční výzdobu,
výrobu ozdob, přání, malých svícnů a dalších vánočních výrobků. Nejčastějšími náměty byli
andělé, ryby, stromky, baňky, zvonky, ale také čerti a Mikuláš. Děti pracovaly
s dekorativními nůžkami, glitrovými lepidly, ale také s klasickými temperami, vodovými
barvami, voskovkami. Ke zdobení vyzkoušely zlaté, stříbrné a metalické gelové tužky a fixy.
Celé pracoviště ŠD Mařádkova provonělo prací s vánočním kořením – hřebíčkem, badyánem,
pomerančovou kůrou, ze které děti v odd. Soviček vyráběly překrásné vykrajované svícny.
Otiskováním rukou a chodidel tvořily hlavy sobů. Lišáci zahájili výrobu vánoční výzdoby
papírovými stojícími anděly – hudebníky.
K výrobě dekorací se nejvíce osvědčily vánoční motivy vystřižené z kartonu, které děti
následně různě zdobily, a to i přírodninami – čočkou, rýží, zrnky kávy apod. a dozdobovaly
mašličkami, hvězdičkami, lepícími páskami se zimními motivy a různými výkrojky
z vánočních razníků. K činnosti byly využívány i další materiály. Vánoční papír využili Lišáci
k výrobě ozdob na vánoční strom ve družinové jídelně a Lvíčata k výrobě zajímavých
netradičních kaprů, krepový papír k výrobě čertů. Z dalších materiálů lékařské a nanukové
špachtle, vatové tyčinky, papírové tácky na výrobu sněhuláků, papírové kapesníčky použily
děti z oddělení Medvídků na vločky a sněhuláky. Vlna na čepice a výrobu panáčků –
Sněhurky a čertíků se hodila Veverkám a Lišákům. Naštípané větvičky, dřevěné špalky,
dřevitou vlnu, tzv. andělské vlasy, celofánový papír a polystyrenové koule jsme použili
na výrobu dekoračních andělů k výzdobě chodeb ve ŠD Mařádkova. Starší děti z odd.
Veverek se naučily nové technice scrapbook. Nejmenší děti na obou pracovištích nejraději
pracovaly s pastelkami, wax pastely a fixy.
Děti v oddělení Soviček a Ježků si nazdobily napečené cukroví a Veverky si napekly perníčky
ve školní kuchyňce.
Pracovali jsme s drátkem, washi pásky, skládali z „céček“ a origami figurky z papíru, pletli
z gumiček, skládali z oblíbených stavebnic Hama, Cheva, Seva, Lego ….
V rámci spolupráce se školou děti v odd. Ježků namalovaly kulisy k vystoupení na vánoční
besídku.
Rekreační činnosti byly při vycházkách do Městských sadů zaměřeny na pozorování zimní
přírody a změn v přírodě, opadávání listí a změny teplot. Do činnosti byly zařazovány také
úkoly z Novin skřítka Knihomílka. Pobyt na zahradách ŠD Mařádkova byl omezen
nepříznivým počasím, proto jsme více využívali tělocvičnu.
V přípravě na vyučování převažuje hlavně u starších žáků forma individuální přípravy,
mladší žáci jsou zapojováni do her rozvíjejících paměť, pohotovost, pozornost, pečlivost, ale i
fantazii. Procvičuje se hlasité čtení, děti vymýšlí kousek příběhu nebo pohádky a skládají ho
postupně dohromady. Pracují s obrázkovými křížovkami, hledají chybná písmenka
ve slovech, procvičují rychlostní počítání.

Děti na obou pracovištích společně s vychovatelkami nacvičovaly a zpívaly zimní písničky,
vánoční písničky a koledy.

Akce ŠD:
Zahájení adventu
1.12. děti ŠD Mařádkova vyzdobily vlastními ozdobami, které vytvářely s rodiči doma, svůj
vánoční strom před družinou. Ozdoby tvořily také společně s vychovatelkami ve ŠD. Protože
počasí v tento den nepřálo, pršelo nám, zimní písničky a koledy na přivítání adventního času
jsme si zazpívali v teple herny. Zde si také s vychovatelkami povídaly o vánočních tradicích
a zvyklostech ( rozkrajování jablíček, pouštění lodiček z ořechů, o zlatém prasátku, co je
„Barborka“ atd.)
Vánoční dílny
Ve stejném duchu jsme ve ŠD Mařádkova pokračovali hned ve čtvrtek 4.12., kdy proběhly
ve ŠD a ZŠ vánoční dílny nejen pro rodiče žáků, ale i širokou veřejnost, která byla o této akci
informována ve zpravodaji Hláska.
Bylo připraveno celkem 10 dílniček ( 4 – ŠD, 6 – ZŠ), kde si děti mohly vyrobit vánoční
ozdoby, přáníčka, zápichy, jmenovky aj. z rozličných materiálů – papíru, korálků, keramiky,
ubrousků, třpytivých materiálů apod.
V jídelně ŠD pak bylo pro všechny připraveno vánoční pohoštění a výstavka prací žáků
keramického kroužku.
S přípravou pohoštění nám pomohly také maminky našich dětí pp. Krásová a Papežová,
krásné adventní věnce pro oddělení vytvořila p. Schaffartziková.
Čertování s pohádkou
První adventní týden jsme zakončili 5.12. povídáním s dětmi o mikulášské tradici, kdo
Mikuláš byl, proč navštěvuje naše obydlí. Děti si v odděleních vyrobily malé čertíky
a ve 14 hod jsme se všichni sešli v relax. herně. Tady některým jedincům pořádně vyprášil
kalhoty zatoulaný čert, ale potom jsme už všichni společně v klidu sledovali promítanou
pohádku Láska rohatá .
Návštěva psího útulku
Dne 5.12. navštívilo oddělení Medvídků psí útulek pro opuštěná zvířata za Městskými sady.
Vzhledem k tomu, že návštěva se konala den před Mikulášem, děti přinesly opuštěným
pejskům piškoty a jiné pochoutky. Pracovnice psího útulku děti provedla po areálu, ukázala
jim pejsky a jiná zvířata bez domova a vysvětlila, jak se mají zachovat, pokud někde uvidí
opuštěné zvíře. Zároveň dětem ukázala mláďata, která v útulku rovněž byla. Děti se nejen
dozvěděly spoustu zajímavostí o chodu psího útulku, ale také získaly informace, jak se
zachovat, když naleznou opuštěné zvíře. Návštěva útulku byla příjemná a poučná zároveň.
Čertovské pondělí
Děti z oddělení Medvídků ve ŠD Krnovská se v pondělí 8.12. díky čertím rohům proměnily
v čertíky. Paní vychovatelka si s dětmi povídala o Mikuláši, jak tato tradice vznikla, vyprávěli
si o Adventu, Vánocích a proč tyto svátky slavíme. V průběhu odpoledne společně zpívali
koledy, hráli hry, malovali čerty a na závěr p. vychovatelka dětem četla Čertovské pohádky.
Ostatní děti ve ŠD Krnovská sledovaly v pátek 5.12. pohádku Čert ví proč.

Soutěže:
V prvním prosincovém týdnu se keramický kroužek zúčastnil soutěže rádia Orion a
společnosti Right Power Energy „Vyrobíme společně Betlém“. Podmínkou účasti bylo
vytvoření originálních 30 - 40 cm vysokých figur do Betléma. Soutěže se zúčastnilo 15 škol.
Naše výrobky byly zařazeny z více než 400 figur mezi dvanáct nejlepších a byly vystaveny
na výstavě v Avion Shopping Parku. Úspěch byl navíc korunován cenami, stolní
společenskou hrou a finanční odměnou. Mezi oceněnými figurami byly ovečky Lucie
Mališkové – 3. tř. a Lucie Rubé 4. tř.
Za finanční odměnu budou dětem zakoupeny vv potřeby do kroužku keramiky a hry do ŠD.

Na stejné téma: „Betlém“ byla vyhlášena Vv soutěž pro starší děti z odd. Veverek a Lišáků.
Na formát A4 – A3 mohly děti libovolnou technikou nakreslit, namalovat symbol adventu –
Betlém.
Z mnoha prací byly vybrány a odměněny tři práce.
1. Lucie Šejdová – kresba tužkou A4
3. tř. Lišáci
2. V. Bahenská – pastelka, fix
A4
2. tř. Lišáci
3. V. Doležalová a M. Vaňková – pastelka, fix
A3
3. tř. Veverky
Návštěva knihovny:
Dne 10.12. navštívily děti z oddělení Soviček a Ježků ŠD Mařádkova pobočku Městské
knihovny v Opavě – Kateřinkách a zúčastnily se soutěžně – zábavného programu, který
pro ně knihovnice připravily.
Na andělskou notu:
V pátek 12.12. se děti ve ŠD Mařádkova sešly v družinové jídelně u stromečku, aby soutěžily
ve zpěvu koled, vánočních a zimních písní.
Jelikož byla veliká nemocnost dětí, změnili jsme soutěž v pěkné hudební odpoledne. Program
byl zahájen poslechem vánočních písní z CD a pak už za doprovodu kláves děti zpívaly písně,
které se v oddělení naučily. Našli se i jedinci, kteří sami odvážně zazpívali před všemi
ostatními. Zažili jsme pěkné, ač nesoutěžní společné předvánoční odpoledne.
Všechny děti byly za píli v nácviku písniček a koled odměněny sladkostí.
Akce se nezúčastnily děti z odd. Veverek, ne že by nechtěly zpívat, ale těšily se
na pečení vánočních perníčků ve školní kuchyňce, které pro ně na tento den p. vychovatelka
připravila. Perníčky se jim podařily, nepřipálili je a moc chutnaly!
Zdobení cukroví:
Ve čtvrtek 18.12. připravily vychovatelky dětem z odd.Soviček a Ježků vánoční překvapení.
Napekly kousky cukroví a děti si je mohly vlastnoručně nazdobit. Jednotlivé kousky
slepovaly marmeládou a zdobily cukrovou polevou. Někteří ještě při odchodu ze ŠD měli
marmeládovou pusu.
Vánoční besídka ve ŠD Krnovská
Ve čtvrtek 18.12. proběhla společná vánoční besídka ve ŠD Krnovská „Těšíme se
na Ježíška“. Děti se sešly u stromečku ve tř. p. uč Bociánové. Tady si zazpívaly
za doprovodu klavíru koledy, rozbalily vánoční dárky a podívaly se na pohádku Zimní příběh.
V tomto dni se také uskutečnila Vánoční flétnička, besídka pro rodiče dětí navštěvujících
kroužek flétničky pod vedením p. Bociánové.

Vánoce přicházejí a Ježíšek přijde!
Poslední den školního prosincového týdne se ve ŠD Mařádkova opět sešla společně všechna
oddělení. Nejdříve jsme si u stromku v jídelně zazpívali již známé nacvičené písně a koledy,
potom byly děti odměněny za výrobu venkovních ozdob – dostaly svítící vánoční ozdoby
ve tvaru baňky, soba nebo Mikuláše a pak už konečně došlo na dárky od Ježíška.
Díky štědrosti vedení školy našly děti pod stromečkem spoustu krásných dárků – stavebnic,
her i aut. Velkou radost měly děti ze zprávy od Ježíška, kterou našla p. vychovatelka
umístěnou v baňce na stromku, že v relaxační herně bude umístěna velkoplošná televize
ke sledování pohádek, promítání fotografií z akcí ŠD apod.
Na závěr jsme si opět společně zazpívali oblíbené písničky a rozešli se do jednotlivých
oddělení k rozbalování dárků.
Ve 14 hod. zazvonil ve ŠD zvoneček a pozval všechny děti na promítání pohádky Tři bratři,
na kterou se moc těšily.
Bylo to krásné téměř sváteční odpoledne plné emocí, radosti, ale i smutku. Děti z oddělení
Veverek se loučily s p. vychovatelkou Trulleyovou, která přechází na nové pracoviště, kde jí
všichni přejeme hodně zdaru!

Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka

