Zpráva ŠD – prosinec 2016
Poslední měsíc roku 2016 byl v družině ve znamení dokončování příprav na Den s Mikulášem, čerty a anděly
a na vánoční dílničky. Vyráběla se poslední výzdoba do heren a všech prostor ŠD a školy. Děti lepily řetězy,
vyráběly andělské a čertovské dekorace a připravovaly se na den, kdy vše vypukne. Na pracovišti
Mařádkova 6. 12. 2016 a na Krnovské 8. 12. 2016.
A protože zimní období již bylo v plném proudu, děti malovaly a tvořily také na toto téma. Jen sněhu jsme si
opět neužili.

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
V kroužku Výtvarné čarování – děti dokončily práci z minulého měsíce – čerti (tempera a suchá křída),
vyráběly vánoční přáníčka, jmenovky k dárkům. K dekorování využívaly výkrojky z razníků, zlaté, stříbrné a
černé fixy, samolepící folii, zlaté a stříbrné metalické vločky, tvořily z popcornu, který navlékaly na drátek a
tvarovaly do srdíček. Jak však paní vychovatelka podotkla, nebyl to úplně nejlepší nápad – než děti odešly
z družiny domů, polovinu srdíčka snědly:-)
V keramickém kroužku děti tvořily dle námětu výrobky k Vánocům, ale také dle vlastního zájmu na volné
téma. Ryby z proužků, vánoční ozdůbky, malé misky, hrníčky,zvonky, starší dívky pak stavěly figury andělů a
čertů.
Před patinováním a glazováním vše pečlivě obrušovaly. Některé děti přizdobovaly sklem.
Neuskutečnil se kroužek dne 6. 12., protože probíhaly vánoční dílničky.

SOUTĚŽE A AKCE:
Den s Mikulášem, čerty a anděly
Dne 6. 12. 2016 byly pro děti a jejich rodiče připraveny v prostorách školy Mařádkova 9 a ŠD vánoční dílničky.
Na akci, která se opět velice zdařila, pravidelně spolupracujeme s pedagogy 1. st. ZŠ. Vyzdobené učebny a
chodby nenechaly nikoho na pochybách, že se všichni moc a moc snažili. V „Pekle“ v přízemí školy na děti
číhali čerti v životní velikosti, třídy se proměnily v čertovskou školu. První patro se díky šikovným dětským
ručičkám proměnilo v „Nebe“. Všechnu tu krásu v prostředí školy vyrobili učitelé s dětmi v pracovních
činnostech a družině děti také přiložily ruce k dílu. Chodby a jídelnu vyzdobily ve stejném duchu, zvláště pak
jídelna, také výzdobou rozdělena na „Peklo“ a „Nebe“, vyzdobena soutěžními baňkami a čertovskou
výzdobou, se líbila. V jídelně se všichni mohli občerstvit připravenými dobrotami, které nám opět pomohla
napéct maminka Marušky Krásové, za což jí moc děkujeme.
„Na andělskou notu“
Poslední akcí v prosinci bylo společné setkání všech dětí ze ŠD v relaxační herně a zpívání písní a koled pod
názvem „Na andělskou notu“. Společně za doprovodu kláves si všichni zazpívali nově nacvičenou písničku
„Budliky,budliky“, také několik písní, které všichni znali a potom již předstupovali zpěváčci odvážlivci a zpívali
a zpívali. Nakonec byli všichni zpěváci odměněni sladkými čokoládovými figurkami.
Nejvíce písniček zazpívaly nejmladší děti z oddělení Myšáků, které překvapily krásným zpěvem víceslokových
vánočních písní.
Dne 22. 12. 2016 jsme společně sešli u pohádky a shlédli filmovou pohádku Tři bratři.

1. oddělení – Sovičky
Děti v oddělení obdrželi od maminky Esmínky Bučan krásné odměny pro oceněné děti ve výtvarné soutěži,
která v oddělení proběhla v listopadu. Děti dostaly pastelky, omalovánky a sladkosti.

Návštěva Městského útulku pro psy v Opavě
Dne 13. 12. si děti donesly do družiny laskominy pro pejsky a kočičky, které šly navštívit. Ošetřovatelka děti
seznámila s pejsky žijícími v útulku, popovídala jim o jejich osudech, o péči a starostlivosti, kterou vyžadují,
o zodpovědnosti lidí za zvířátko, které si domů pořídí.
Vánoční pekárna
Dne 19. 12. si děti v oddělení napekly vánoční vanilkové rohlíčky, které pak další den snědly na své vánoční
besídce.
Společně u stromečku
Vánoční nadílku a besídku si v oddělení naplánovali na 20. 12. 2016. Maminky dětem nabalily cukroví,
proběhla velká ochutnávka. Děti byly okouzleny svítícím vánočním stromečkem, pod kterým navíc našly
spoustu krásných her a stavebnic. Po vánočním přípitku (kofolou) a pochutnání si na cukroví, si děti hned
s novými hračkami začaly hrát.
V komunikačním kroužku – si společně povídali o vztazích mezi lidmi, o rodině, o blížících se Vánocích a
vánočních tradicích. V rámci sebehodnocení si děti přidávají nové úkoly, např. šetření papírem na kreslení,
třídění hraček atd.
V projektu CČČD dětem byla čtena kniha Kajsa Nebojsa, poslouchaly z CD soutěžní knihu Karlík a továrna na
čokoládu.
V zájmových činnostech (vv a prč) děti stále tvoří nové obrázky technikou Zentagle. K předvánoční výzdobě
kreslily andílky a vánoční stromečky, vybarvovaly vánoční omalovánky. K výzdobě jídelny, herny, ale i do školy
vyráběly papírové řetězy, čerty z papírových spirál a hvězdy z papírových sáčků. Tvořily také papírové figurky
sněhuláčků a medvídků, na papírový kornout lepily a dotvářely anděly. Vyráběly také plastické obrázky sobů,
Dědy Mráze, vystřihovaly papírové vločky. V popředí zájmu je stále tvoření obrázků z Hama korálků , které
děti dostaly mezi ostatními dárky pod stromeček. K pestrosti činností přispěla také technika Origami, ze které
si děti skládaly letadélka.
K nejoblíbenějším činnostem pak patří konstruktivní hry se stavebnicemi LaQ, Cheva, Seva, Geomag a Blok
Vista.
V rekreační činnosti děti často vycházely s paní vychovatelkou na vycházky do okolí ŠD.
V rámci přípravy na vyučování děti četly z časopisů Sluníčko a Dráček (hlasitá četba), hrály DH – Slovo,
Numerix a Supermatik, které mají ve velké oblibě.

2. oddělení – Ježci
V projektu CČČD v oddělení pokračovali v četbě z Knihy pohádek a poslouchali pohádky z CD.
V zájmových činnostech (vv a prč) dokončovali výrobky k vánoční výzdobě, zápichy sněhuláčků, stromečků a
svíček, malovali temperovými barvami a kreslili pastelkami stromečky a vánoční ozdoby, stříhali a lepili
vánoční věnečky na dveře, vybarvovali omalovánky s vánoční tématikou.
U dětí jsou oblíbené činnosti s konstruktivními stavebnicemi – Geomag, Seva, Cheva a dřevěné kostky.
Vánoční pekárna
Dne 21. 12. si děti v oddělení napekli cukroví, v rámci besídky si poseděli u svého stromečku, pod kterým
našli dárky od „Ježíška“.
V rekreační činnosti využívali pobyt ke sportování v tělocvičně a na zahradě, v herně hráli individuálně
deskové, společenské a dětské karetní hry.
Opakovali si písničky a básničky se zimní a vánoční tématikou, koledy, vyprávěli si o vánočních zvycích.

3. oddělení – Lišáci
V komunikačním kroužku si společně povídali na téma Vánoce, o bezpečnosti – svíčky, prskavky, dárečcích,
tradicích a zvycích, kdo byl a proč chodí Mikuláš, o Vánocích.
V projektu CČČD v oddělení četli soutěžní knihu Karlík a továrna na čokoládu, která se jim velice líbí a
pozorně četbě naslouchaly.
V zájmových činnostech (vv a prč) se děti zapojily do předvánoční a vánoční výzdoby herny, dokončily výrobu
velkých čertů z igelitových pytlů, vyrobily si asambláže - andílky z bílých plastových lahviček, dortových
ubrousků, zlatých plyšových drátků a polystyrenových kuliček, navlékaly korálky na drátek a omotávaly
připravený tvar z pevnějšího drátu – vánoční ozdoba. Především děvčátka se zapojila do vv soutěže
„Betlém“ a „My tři králové jdeme k Vám“. Protože výroba výzdoby na vánoční dílničky děti hodně
zaměstnávala, rády malovaly jen tak, z vlastní fantazie, vybarvovaly zimní a vánoční omalovánky omalovánky,
vánoční mandaly, které po pečlivém vybarvení vystřihly a nalepily na metalický papír ve tvaru kruhu. Chlapci
tvořili pro hru s autíčky konstrukce z dřevěných kostek, Lega a Chevy.
Vánoční pekárna
Dne 14. 12. 2016 v oddělení vyráběli vánoční perníčky. Na stolech v jídelně si rozváleli připravené perníkové
těsto a postupně vykrajovali vánoční tvary perníčků. Pokladené na plechu je předali paní kuchařce, která je
upekla. Perníčky zdobili ve středu 16. 12. 2016 a moc ji na nich pochutnali.
Společně u stromečku
Vánoční nadílku a besídku si v oddělení naplánovali na 21. 2016. Maminky dětem nabalily cukroví, které si
prostřeli na vánočně nazdobený „stůl“. Společně zpívali koledy, písničky o zimě, poslouchali koledy a vánoční
písně z CD. Nakonec pod rozsvíceným stromečkem našli krásné nové hry a stavebnice od „Ježíška“, se
kterými si hned začali hrát.
Poslední akcí v prosinci bylo společné setkání všech dětí ze ŠD v relaxační herně a zpívání písní a koled pod
názvem „Na andělskou notu“.

4. oddělení Veverky
V komunikačním kroužku si společně povídali na téma zima, Vánoce, Mikulášská nadílka, co si přejeme pod
stromeček, vánoční tradice a zvyky.
V rámci projektu CČČD v oddělení dočetli knihu Kam zmizela Anna, přečetli další příběhy z Policejních
pohádek – Jak droga zatemnila Petříkovi mysl, Jak Frantík a Terezka zkoušeli tatínkovo víno a Jak Magdaléna
našla injekční stříkačku. Závažné téma společně prodiskutovali.
V zájmových činnostech (vv a prč) vystřihovali santy z papíru, čepice, vyráběli papírové stromečky, stromečky
z nití, vánoční přání, papírové vločky a ozdoby, papírové řetězy, sněhuláky z vloček, vyrobili si adventní
kalendář a adventní věnec z baněk. V herně si vyzdobili svůj stromeček a pro všechny děti ve ŠD nazdobili
vánoční stromeček v jídelně.
I u nejstarších dětí jsou stále oblíbené omalovánky, ale hlavně vlastní malovaná tvorba. Zapojili se do
malování betlémů.
V rekreační činnosti často chodí a sportují v tělocvičně, při pobytu na zahradě hrají míčové hry. Vyšli si na
vycházku na hřiště u SV. Hedviky.
Také u Veverek proběhla 21. 12. vánoční besídka s rozbalováním dárků.

5. oddělení – Myšáci
Návštěva kina Mír
Dne 1. 12. navštívily děti z oddělení animovanou pohádku v kině Mír – Robinson Crusou v říši zvířátek.
Návštěva Městského útulku v Opavě
Dne 15. 12. navštívily děti opuštěná zvířátka v opavském útulku. Mohly pejsky nakrmit pamlsky, které jim
donesly a paní ošetřovatelka dětem odpovídala na zvídavé otázky. Cesta zpět byla spojená s procházkou
městským parkem, pozorováním prosincové přírody a divokých kachen na řece.
V komunikačním kroužku si společně povídali na téma Vánoce, o Štědrém dni a tradicích spojených s tímto
dnem v rodinách. Hráli hry se slovy a písmeny, slovní fotbal, opakovali si pravolevou orientaci.
V rámci projektu CČČD mají rozečteny tituly: Hlupýš a knihu Cipísek a po každé četbě si o knize společně
povídají.
V zájmových činnostech (vv a prč) se soustředili hlavně na zimní a vánoční tvoření: koláž Zima – obkreslovali,
stříhali zimní motivy, lepili. Voskovou technikou vytvořili krásné zimní vločky, zapouštěním barev do klovatiny
a třpytkami tvořili vánoční zvonečky. Pro rodiče si děti vyrobily dle vlastní fantazie a schopností vánoční
přáníčka.
Vánoční pekárna a Vánoční besídka
V oddělení si 20. 12. upekli vánoční perníčky – každé dítě si vyválelo a vykrojilo své perníčky. Po upečení si je
druhý den nazdobily bílou polevou a besídce u stromečku s velkou chutí snědly. Děti si svůj stromeček z
větviček samy nazdobily a také si větvičkami vyzdobily svoji hernu. Pod stromečkem také děti v oddělení
Myšáků našly pěkné dárky.
V rekreační činnosti si děti užívaly vhodně zvolené aktivity (vzhledem k počasí)pobyt na zahradě, chodily na
procházky do okolí. V herně si nejraději hrají s kostkami, konstruktivními stavebnicemi, hrají deskové a dětské
karetní hry, tvoří a vyrábí dle vlastní fantazie.

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
SOUTĚŽE A AKCE:
Vánoční dílny
Dne 8. 12. se uskutečnily vánoční dílny a Den otevřených dveří.
Na andělskou notu
Výroba vánočních ozdob
Těšíme se na Ježíška – vánoční besídka

6. oddělení
V komunikačním kroužku si společně povídali o adventu, o vánočních tradicích a zvycích, jak se kdysi jedlo,
o sv. Mikuláši, čertech a andělech.
V rámci projektu CČČD přečetli knížku Veselé Vánoce, příběhy O sněhové vločce a Lední medvěd.

V zájmových činnostech (vv a prč) vybarvovali omalovánky s vánočními motivy, malovali vánoční stromy
vodovými barvičkami, kreslili voskovkami vločky. Děti tvořily a malovaly také na vlastní téma. Zapojily se také
do soutěže v malování nebo tvorbě betlémů, svoji zručnost si upevňovaly při vystřihování, lepení vánočních
přáníček.
Při činnostech poslouchaly vánoční koledy a písně Duety na bílo, Moje Vánoce, ale samy si také písničky a
koledy zazpívaly.
V rekreační činnosti vycházely na školní zahradu, kde sportovaly na průlezkách, hrály míčové a pohybové hry
– vše přiměřené počasí. V herně si hrály se svými nejoblíbenějšími hračkami, ale také s hračkami, které
obdržely na vánoční besídce pod stromečkem.

7. oddělení
V oddělení zaměřili svoji činnost na vyrábění a tvorbu prací se zimní a vánoční tématikou. Zdobili prostory
školy a připravovali se na vánoční dílny.
Povídali si o Vánocích, vánočních tradicích a zvycích, poslouchali a zpívali vánoční písně a koledy.
Na vycházkách pozorovali zimní přírodu a změny v ní, v parku pozorovali vodní ptactvo.
V rámci projektu CČČD si dočetli Příběhy včelích medvídků a přečetli pohádku H. CH. Andersena Sněhová
královna.
V zájmových činnostech (vv a prč) tvořili a malovali vodovými a anilinovými barvami - kapříky, vystřihovali
vločky, vyráběli papírové řetězy, vánoční přáníčka, skládali papírové stromečky, z hedvábného papíru
rukavice.
Vánoční atmosféru si navodili sledováním pohádek z DVD – S čerty nejsou žerty a Anděl Páně.

8. oddělení
V oddělení si společně povídali o Vánocích - „Jak se slaví Vánoce ve světě“, vysvětlovali si pranostiky
vztahující se k Mikulášovi.
V rámci projektu CČČD četli pohádky, na jejichž motivy byly natočeny filmové a televizní pohádky.
V zájmových činnostech (vv a prč) si děti vyzdobily třídu a ŠD, malovaly obrázky s vánoční tématikou.
V prvních prosincových dnech 5. - 6. 12. společně nazdobili vánoční stromečky ve škole, vyráběli netradiční
vánoční ozdoby, papírové čertíky, vánoční přáníčka a jmenovky k dárkům.
V rekreační činnosti – pobyt venku si užívali na vycházkách v okolí školy a do parku, při kterých pozorovali a
povídali si o zimní přírodě.

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

