Zpráva ŠD – prosinec 2015

Poslední měsíc roku 2015 byl ve ŠD na obou pracovištích ve znamení příprav na vánoční
dílničky, soutěže a besídky. Děti si v komunikačních kroužcích s vychovatelkami povídaly
o adventním čase, zvycích a tradicích, které se nám zachovaly v tomto období dodnes
(Barborka, Mikuláš, adventní věnec, tradiční jídla aj.), o mezilidských vztazích a rodině.
Také soutěžní kniha v projektu Celé Česko čte dětem s názvem Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána
a my byla zaměřena na vánoční čas. Knihu četly děti v oddělení Soviček a Lvíčat. Dále byly
dětem čteny knihy: David a vánoční kapr, byla dočtena kniha Příběhy Ťapiho ze Šeptajicího
lesa, Ztracený ježeček, O letadélku Káněti, V noci les nespí – proč sovy houkají, Tajemství
proutěného košíku a vybrané pohádky z knih – České pohádky, Hrůzostrašné pohádky.
K prosinci patří neodmyslitelně sníh. Sněhu jsme se zatím nedočkali, počasí spíše
připomínalo jaro, tak jsme si ve výtvarných a pracovních činnostech na zimní téma malovali
a tvořili. Předvánoční atmosféra přímo lákala k poslechu a zpěvu koled a písní se zimní
tematikou. Děti se naučily novým písním Dva mrazíci, Sněhová vločka a zopakovaly si písně,
které již znaly.
V rámci přípravy na vyučování se děti naučily novým didaktickým hrám (Na obchodníky,
Na telefonování, Numerix, Slova, Supermatematik, Formulky), ve kterých si rozvíjely
a rozšiřovaly komunikační dovednosti, matematické a jazykové dovednosti, pracovaly
ve skupinkách, vzájemně si pomáhaly. Probíhala hlasitá četba s následnými otázkami ke
kontrole pochopení textu, děti luštily kvízy a rébusy z časopisu Dráček a Kvízy pro školáky.
Dne 1. 12. byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Betlém“

T: 10. 1. 2015

Na pracovišti Mařádkova nejmenší děti vybarvovaly Mikulášské a vánoční
omalovánky, vybarvovaly a slepovaly betlémy, zasněžené chaloupky a krajinky, vyráběly
Mikuláše, čertíky, anděly, zvonky a sněhuláky v různých variantách a z různých materiálů,
pokračovaly ve výrobě papírových řetězů. Sníh nahrazovaly vatou, gázou, papírovými
vločkami apod. Také vánoční přáníčka s využitím glitrových lepidel a výkrojků z metalického
a lesklého papíru se dětem povedla. V oddělení Veverek děti vyráběly netradiční zvonky z nití
a škrobu, u Lišáků se pracovalo s polystyrenovými koulemi, ze kterých děti tvořily
dolepováním vánoční ozdoby a s hliníkovými kolečky – vytlačovaly motiv vločky, vyráběla
se sněžítka. Polystyrenové ozdoby vyráběli také u Veverek a Ježků. Některé výrobky si děti
odnesly domů, některé použily k výzdobě svých heren.

Soutěže a akce:
Soutěž „O nejzajímavější vánoční ozdobu“
Děti měly za úkol vyrobit doma vánoční ozdobu na strom před ŠD. Jelikož se letos do soutěže
zapojilo velmi málo dětí, nepodařilo se nám stromeček ozdobit. Některé ozdůbky byly
použity na vánoční stromeček do jídelny, který jsme 1. 12. 2015 rozsvítili. Všechny děti, které
ozdobu do ŠD přinesly, byly odměněny sladkostmi a v každém oddělení byl vyhlášen jeden
vítěz.
Petr Kivorchian – Sovičky, A. Vavrečková – Ježci, D. Černohorský – Lišáci,
N. Hermsen – Veverky.

Soutěž „O nejveselejšího vánočního kapra“
Děti obdržely lepenkový tvar kapříka. Jelikož osud vánočních kaprů veselý není, měly děti za
úkol kapříka co nejveseleji ozdobit. Mnohé děti si daly velmi záležet a použily ke zdobení
různé materiály – korálky, třpytky, metalické papíry, vatová kolečka aj., jiní kapříky
vybarvovali pastelkami nebo fixy. Do soutěže se sešlo na čtyřicet kapříků a porota měla
nelehký úkol z tolika prací ty nejveselejší kapříky vybrat. Nemohli vyhrát všichni,
ale všechny děti, které se do soutěže zapojily, byly odměněny sladkostí. Nejveselejší kapříky
vyrobili: J. Theodoru, T. Kramný, E. Konečná, M. Vaňková, L. Veselý, V. Doležalová,
N. Krátká, P. Konečná, M. Kopřiva,T. Kuba, N. Markerová, V. Bahenská, A. Jančová,
K. Ryšavá a R. Klimešová.
Návštěva knihovny
Dne 4. 12. 2015 se děti z oddělení Veverek také zúčastnily soutěžně – naučného programu
v pobočce knihovny v Kateřinkách, kde soutěžili na téma „Dinosauři“. Na zpáteční cestě ještě
navštívily „Peklíčko“ v MŠ Šrámkova. Celé odpoledne se dětem velice líbilo a na závěr ještě
stihly shlédnout část pohádky Kouzla králů ve ŠD.
Čertování s pohádkou
Každoročně se děti v období Mikuláše dopoledne učí ve škole v maskách a v tomto
Mikulášském veselí pokračují i ve ŠD. Také letos tomu nebylo jinak. Dne 4. 12. 2015 děti
zhlédly v družině pohádku Kouzla králů.
Vánoční dílničky
V letošním roce byl program vánočních dílen z důvodu malování ŠD přesunut pouze
do budovy 1. st. ZŠ, kde učitelé a vychovatelky připravili pro rodiče s dětmi zajímavé nápady
k vánočnímu tvoření. V přízemí si mohli rodiče prohlédnout výrobky dětí z keramického
kroužku, v jídelně ŠD bylo připraveno občerstvení a posezení u vánočního stromečku,
který děti ozdobily svými výrobky. Jsme rádi, že se u nás rodičům i dětem líbilo, že jim
chutnalo a odcházeli v dobré náladě.

Vánoční pekárna
V oddělení Soviček a Lišáků připravily vychovatelky vánoční zdobení cukroví. Děti
slepovaly cukroví marmeládou, zdobily barevnými polevami a nakonec si na něm
ve svých odděleních společně pochutnaly.
„Na andělskou notu“
V pátek 18. 12. 2015 jsme si společně u klavíru zazpívali vánoční písně a koledy. Některé děti
si přiopravily také sólová vystoupení, někteří zazpívali ve skupince. Pochvalu si za pěkné
hudební vystoupení zaslouží žáci D. Kolář za hru na flétnu a P. Kivorchian za hru na klavír.
Škoda, že některé děti neocenily snahu vystupujících kamarádů a vyrušovaly. Kladem je,
že děti umí a chtějí zpívat.
„Ježíšek přijde“
Poslední akcí na pracovišti Mařádkova bylo posezení u stromečku a těšení se na „Ježíška“.
V pondělí 21. 12. 2015 jsme dětem připravili vánoční posezení – besídku u stromečku
v jídelně – každé oddělení samostatné. Děti si u rozsvíceného stromečku zazpívaly koledy,
povyprávěly si o vánočních zvycích u nich doma a na závěr si rozbalily dárky. A letos byl
„Ježíšek“ ještě štědřejší než vloni. Děkujeme.
Pracoviště ŠD Mařádkova bylo vybaveno novým policovým nábytkem především k ukládání
školních aktovek, ale také na hry a pomůcky. Družinová výdejna jídla byla rovněž doplněna
novým policovým nábytkem a do všech heren a místností byly zakoupeny nové hygienické
odpadkové koše.

Na pracovišti Krnovská děti vyráběly vánoční ozdoby, ozdoby s andělskou tematikou,
malovaly zimní krajinky, vyráběly řetězy a stromečky z ubrousků, čertovské zápichy. Lvíčci
vyráběli netradiční anděly z kečupových sklenic a dalších přízdob.
Ve všech odděleních vypukly přípravy vánočních dílen – výzdoba heren a přilehlých prostor,
zdobení stromečků.
Akce a soutěže:
Rovněž na tomto pracovišti děti 18. 12. 2015 soutěžily „Na andělskou notu“ a
„Těšily se na Ježíška“ – společná besídka 21. 12. 2015.
Návštěva útulku
Děti z oddělení Lvíčat a Medvídků navštívily dne 11. 12. 2015 opavský útulek pro opuštěná
zvířata v Městských sadech a donesly jim k Vánocům na přilepšenou plno dobrůtek.

Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka ŠD

