ZPRÁVA ŠD – prosinec 2017
Poslední měsíc roku 2017 byl v družině ve znamení dokončování příprav na vánoční dílničky. Vyráběla se
poslední výzdoba do heren a všech prostor ŠD a školy. Děti lepily řetězy, vyráběly tematické dekorace pro
ledové království – zimní květy, stromy, sníh aj. Připravovaly vše na den, kdy to vypukne. Na pracovišti
Mařádkova 6. 12. 2017 a na Krnovské 7. 12. 2017.
A protože zimní období již bylo v plném proudu, děti malovaly a tvořily také na toto téma.

Celodružinové akce a soutěže – obě pracoviště
Kouzelnická show
Dne 8. 12. 2017 jsme pozvali do ŠD kouzelníka Rena, který již u nás byl v loňském roce. Opět děti zaujal
skvělým téměř hodinovým vystoupením plným kouzel, triků a zábavy. Po ukončení programu děti odcházely
plné krásných dojmů a vzájemně si vysvětlovaly, jak jednotlivá kouzla kouzelník asi provedl.
Vyhlášení vv soutěže na téma „Ledové království“ a „Betlém“. Ukončena bude odevzdáním prací
12. 1. 2018 ve ŠD Mařádkova.

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
V kroužku Výtvarné čarování - Rybka - „vánoční“ rybička vytvořená inkoustovou technikou, Andílek
na lžičce - inkoustová technika, vystřihování a skládání do tvaru anděla, připevnění k plastové lžičce,
dotvoření a dokreslení hlavičky na lžičku.
V keramickém kroužku děti dokončovaly výrobky k Vánocům, ale také dle vlastního zájmu na volné téma,
přizdobovali jsme sklem.

SOUTĚŽE A AKCE:
Den s Mikulášem, čerty a anděly
Dne 6. 12. 2017 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. Tématem letošní
výzdoby bylo „Ledové království“. Všechnu tu krásu v prostředí školy vyrobili učitelé s dětmi v pracovních
činnostech a v družině děti také přiložily ruce k dílu. V průběhu dílniček si děti mohly vyrobit různé vánoční
ozdoby, lucerničky, zápichy a jiné vánoční předměty.
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 před vánočními besídkami v prosinci bylo společné setkání všech dětí ze ŠD u klavíru ve třídě
3. A a zpívání písní a koled pod názvem „Na andělskou notu“. Společně za doprovodu klavíru si všichni
zazpívali naučené písničky a koledy, také několik písní, které se děti naučily ve škole a potom již
předstupovali zpěváčci odvážlivci a zpívali a zpívali. Na housličky nám zahrála Adinka W. a na flétnu Nina B.
z oddělení Lišáků a Petr K. z oddělení Soviček na klavír. Nakonec byli všichni zpěváci odměněni sladkostí.
Dne 22. 12. 2017 jsme se společně sešli u pohádky a shlédli filmovou pohádku Anděl Páně 2.

1. oddělení – Sovičky
Komunitní kroužek – s dětmi jsme si mimo jiné povídali o těchto tématech:
Ježíšek opravdu existuje? Proč je důležité mít kamarády? Lidské vlastnosti – pýcha, skromnost, sobectví,
vstřícnost, ochota. Rodina, láska, přátelství.

Celé Česko čte dětem – četba k poslechu: Barnabášek a Dvojčata – dočetli jsme Draka je lepší pozdravit,
aneb o etiketě, Dědečku, vyprávěj
Zájmové činnosti – Vv: Andílek na plastové lžičce – inkoustová technika, vystřihování a skládání do tvaru
anděla, připevnění k plastové lžičce, dotvoření a dokreslení hlavičky na lžičku, Rybka – dokončení (viz.
Listopad), Čert, anděl a Mikuláš – kresba progresy a fixy, Ledové království, Betlém – kreslení do výtvarných
soutěží (různé techniky – fix, anilinové barvy, pastelky, tužka), omalovánky – téma Mikuláš a Vánoce
Prč: Vánoční vystřihovánky a skládačky – Děda Mráz, Sob, Zvoneček, Vločky – vystřihování sněhových
vloček
Hvězda z papírových sáčků, Domečky – vánoční přáníčko (nalepení domečků na tmavou čtvrtku, dokreslení
zlatým, stříbrným gelovým fixem, bílou temperou), Stromečky - vánoční přáníčko (vystřihování, polepování
stromečku tvary z razníku a třpytivými hvězdičkami), konstruktivní hry se stavebnicemi Seva, Cheva, Blok
Vista, Geomag
Hv: Poslech a zpěv vánočních koled a písní, Štědrý den – nácvik a zpěv nové písničky
Příprava na vyučování: Pracovní list Počítání s čerty, pracovní list Andělé – hledání rozdílů, vytváření
početních příkladů, rychlostní sčítání a odčítání, DH Zatleskej a počítej, DH Slovo – tvoření slov z písmenek,
povídání s dětmi o vánočních zvycích a tradicích

2. oddělení – Ježci
V oddělení pokračují se soutěži ve sběru razítek, průběžné hodnocení
V komunikačním kroužku si povídali o přicházejících Vánocích, zvycích, tradicích.
V projektu CČČD - četba k poslechu vánoční pohádky
V zájmových činnostech (vv a prč) - vánoční stromeček – kresba stromečku temperovou barvou, nanášení
barvy na papír za pomoci vidličky, následné dozdobení knoflíky a ozdobným papírem, čert z papírové
ruličky, vánoční přání – sněhulák z barevného papíru
V rekreační činnosti – PH - Hlava, ramena, kolena – pohyb na hudbu, Domeček stromeček – plnění pokynu,
Z vody do vody
Příprava na vyučování – zábavné procvičování školního učiva

3. oddělení – Lišáci
V komunikačním kroužku si společně povídali na téma Vánoce, o bezpečnosti – svíčky, prskavky, dárečcích,
adventních tradicích, zvycích a postavách (Barborka, čert, anděl, kdo byl a proč chodí Mikuláš).
Pro děti byl připraven adventní kalendář - sáčky s dobrotami a drobnými dárečky, které si denně losovaly a
postupně až do konce měsíce se těšily, kdy si dáreček vylosují.
V projektu CČČD v oddělení četli články a příběhy na vánoční téma, poslouchali vybrané pohádky z CD.
V zájmových činnostech (vv a prč) se děti zapojily do předvánoční a vánoční výzdoby herny, andílky a
čertíky ze skleněných lahviček, vyráběly skleněné lucerny – ťupování vánočního vzoru, masky Mikuláše,
domečky a ohrádky pro zvířátka. Především děvčátka se zapojila do vv soutěže „Betlém“ a „Ledové
království“. Protože výroba výzdoby na vánoční dílničky děti hodně zaměstnávala, rády malovaly a tvořily
jen tak, z vlastní fantazie, vybarvovaly zimní a vánoční omalovánky, vánoční mandaly. Chlapci tvořili pro hru
s autíčky konstrukce z dřevěných kostek, Lega a Chevy.
Hv – připravovali jsme se na soutěž Na andělskou notu, učili se koledy a zimní písničky.
Ostatní:
Vánoční pekárna
Dne 18. 12. 2017 v oddělení lepili čokoládovým krémem piškotky a zdobili barevnými polevami. Připravené
„cukroví“ si připravili na besídku v herně, která se uskutečnila 21. 12. 2017.
Společně u stromečku
Naši besídku jsme zahájili zpěvem koled u družinového vánočního stromečku, pod kterým na děti čekaly
dárky v podobě stavebnic a dřevěných kostek. Dárky jsme si rozbalili v herně a hned si děti začaly stavět.
Zavládlo velké nadšení, protože stavebnice Seva je u dětí velice oblíbená. Někteří se věnovali ochutnávce
našeho cukroví a cukroví, které některé děti přinesly z domu. Povídali jsme si o tom, jaké tradice a zvyky

děti dodržují doma s rodiči, jaké je jejich tradiční vánoční jídlo aj. Na závěr jsme si všichni připili dětským
šampaňským a popřáli si pěkné svátky.
Na Mikuláše 6. 12. 2017 navštívily děti žáčky 1. tř. v oddělení Myšáků a připravily jim malou nadílku.

4. oddělení – Veverky
Celé Česko čte dětem jsme četli knihu „Bylo nás pět“
V komunikačním kroužku si povídali o Vánocích, vánočních zvycích a zpívali koledy
Zájmové činnosti (vv a prč) - Výroba Mikuláše, čerta a anděla, papírových sněhuláků, papírových hvězdiček
– svačinové sáčky, stříhání, lepení, vánočních stromečků z proužků papíru – malování, stříhání, lepení,
příprava materiálu na vánoční dílny – řezání proužků papíru, vystřihování hvězdiček a vloček, papírové
ponožky – stříhání, lepení vaty a ozdob, malování vánočních obrázků – fixy, tempery, vodovky, pastelky,
konstruktivní hry – seva, kostky
Rekreační činnosti - hry u stolečku, Kvak, Monopoly, Activity, Lovci noci, hry na obchod, stolní hokej
Příprava na vyučování - četba nahlas, procvičování – ČJ a M
Jiné - přenášení a ukládání sběru

5. oddělení – Myšáci
V komunikačním kroužku si povídali o tom, jaké v rodinách dodržují vánoční zvyky a obyčeje.
V rámci vlastní vánoční besídky si společně poseděli u svátečně prostřeného stolu, popřáli do nového roku a
poté si hráli s novými hračkami.
V rámci projektu CČČD přečetli titul Dědečku vyprávěj - kniha o základech slušného chování
V zájmových činnostech (vv a prč) výzdoba herny - čertíci, vánoční stromečky - vodovými barvami si děti
vymalovaly obkreslený vánoční stromeček, který zlatým barevným papírem dozdobily, vystřihování
sněhových vloček z bílého papíru, kreslení obrázků na vánoční téma, vánoční přání volnou technikou
V rekreační činnosti - hry se stavebnicemi, kostkami, didaktické hry, omalovánky, hra s obchodem

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
Pěvecký sbor dne 6. 12. 2017 vystoupil na vánočních trzích na Dolním náměstí a dne 12. 12. 2017 v MŠ
Vlaštovičky

SOUTĚŽE A AKCE:
Malování baněk - ŠD Krnovská
S dětmi naší družiny jsme navštívili v předvánočním čase 5. 12. a 12. 12. historickou výstavní budovu
Slezského zemského muzea. Účastnili jsme se akce Malování baněk pořádanou ve spolupráci se Slezskou
tvorbou. Pro děti byly připravené skleněné baňky, stoly plné barevných třpytek, lepidel a pomůcek
nezbytných pro výrobu originálních vánočních dekorací. Děti si s sebou odnesly nejednu třpytku na svém
oděvu či obličeji, ale taky krásnou vánoční baňku, která ozdobí nejeden vánoční stromeček.
Vánoční dílny
Dne 7. 12. se uskutečnily vánoční dílny
Těšíme se na Ježíška – vánoční besídka
Výroba vánočních ozdob - děti ŠD tvořily ozdoby na vánoční stromeček. K práci měly děti dvě těsta, jedno
těsto bylo voňavé skořicové a druhé i po uschnutí a upečení v troubě zůstalo krásně bílé. Z rozváleného
těsta děti vykrajovaly různé tvary a nezapomněly udělat dírku na provlečení šňůrky.

6. oddělení
V komunikačním kroužku si povídali na vánoční téma, o postavách čerta, Mikuláše a anděla, proč chodí
Mikuláš.
V rámci projektu CČČD přečetli Dobrodružství včelky Máji a Nejkrásnější vánoční příběhy.
V zájmových činnostech (vv a prč) - Vánoční stromeček - vybarvování předtištěného stromečku,
vystřihování, nalepování na barevný papír, Vánoční baňka - vybarvování předtištěné baňky, vystřihování,
nalepování na barevný papír, vybarvování omalovánek - vánoční a zimní témata, výtvarné a pracovní
činnosti dle zájmu dětí - vlastní tvorba, Mikuláš, čert, anděl - 3D figurky, Sněhové vločky - vystřihování
vloček z papíru, Betlém - výroba betlému do soutěže, Mozaika - práce s magickými korálky, tvoření dle
šablony.
Hv - poslech CD - Vánoční písně a koledy, zpěv známých koled
Rekreační činnosti - DH - Tiché putování, Má ruka zdraví tvé koleno, Kuba, Kouzelné lepidlo, Hry v herně Lego, Seva, Uno, Dobble, šachy, tvoření s modelínou, hry na zahradě s míčem, jízda na koloběžce, skoky
přes lano, skákání panáka, volná hra dětí, PH Hloupý kuchař, Cukr, káva, limonáda

7. oddělení
V komunikačním kroužku - povídání s dětmi o vánočních tradicích a jejich dodržování doma, přípravy
na Vánoce - pečení, dárky, koledy, advent, pomoc druhým, zimní sporty, zimní prázdniny….
V rámci projektu CČČD - Druhá Barnabáškova kniha - čtení s porozuměním, povídání o rodině, soudržnost
v rodině
V zájmových činnostech (vv a prč) – Krajina - kresba na černý papír bílou temperou, vánoční přání –
stromeček - práce s prstovými barvami, dokreslování, Zimní vločka - inkoust, zmizík, Sněhulák z papíru vybarvování, vystřihování, vystřihování vloček podle předlohy
V rekreační činnosti - pobyt venku na zahradě, vycházky okolím školy, do městských sadů, volná hra dětí,
v tělocvičně - míčové hry s pravidly, hry v družstvech, tematické hry v herně Na školu, Na doktorku…..,
karetní hry, mikádo, konstruktivní hry
DVD - Univerzita pro příšerky, Ledové království

8. oddělení
Projekt Celé Česko čte dětem – četba dle výběru dětí
V zájmových činnostech (vv, hv a prč) - Těšíme se na Vánoce - zpívání vánočních písní a koled, výroba
netradičních vánočních ozdob, vánočních přání, děti se zapojily do vyhlášených výtvarných soutěží na téma
Ledové království a Betlém a do výroby výzdoby školy ke Dni otevřených dveří - papírové peklo,
vystřihovánky hvězdy, zimní královna

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

