Zpráva ŠD – prosinec 2018
Poslední měsíc roku 2018 byl v družině ve znamení dokončování vánoční výzdoby a příprav na vánoční
dílničky. Vyráběla se poslední výzdoba do heren a všech prostor ŠD a školy. Děti lepily řetězy, malovaly,
vystřihovaly a vyráběly vločky. Na pracovišti Mařádkova se dílničky konaly 6. 12. 2018 a na Krnovské dne
4. 12. 2018. A protože zimní období již bylo v plném proudu, děti malovaly a tvořily také na toto téma.

Celodružinové akce a soutěže – obě pracoviště

PRACOVIŠTĚ MAŘÁDKOVA
V keramickém kroužku děti dokončovaly výrobky k Vánocům, ale také dle vlastního zájmu na volné téma,
přizdobovali jsme sklem.

SOUTĚŽE A AKCE:
Čertování s pohádkou – hry v kostýmech a sledování pohádky, každé oddělení dle vlastní volby
Den s Mikulášem, čerty a anděly – vánoční dílničky
Dne 6. 12. 2018 byly pro děti a jejich rodiče připraveny v prostorách školy Mařádkova 9 a jídelny 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. Výzdobu 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.
2. kolo Ligy ŠD okresu Opava v miniházené
Druhé kolo v miniházené se uskutečnilo 13. 12. 2018. Tentokráte jsme se umístili na 2. místě.
Na andělskou notu“
Poslední akcí před vánočními besídkami v prosinci bylo 17. 12. společné setkání všech dětí ze ŠD u klavíru ve
třídě 4. 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. Nakonec byli všichni zpěváci odměněni sladkostí.
Vánoční besídky se uskutečnily 19. 12. v jednotlivých odděleních. Lišáci, Myšáci měli v oddělení připravený
vlastní stromeček, ostatním oddělením naložil Ježíšek hračky pod stromeček v jídelně.
Sběr – vyhodnocení nejaktivnějších sběračů - 1. kontejner, sladká odměna všem dětem.
Oddělení, ve kterých nasbíraly děti přes 500 kg, byla odměněna stolní hrou Dlouhý, Široký a Bystrozraký
1. místo – Myšáci, 2. místo – Lišáci a 3. místo – Sovičky.
Společně se sešli u pohádky - 20. a 21. 12. 2018 – oddělení dle zájmu dětí

1. oddělení – Sovičky
Komunitní kroužek – neničíme hračky a uklízíme po sobě, péče o zvířátka, umění se podělit, pěkné vztahy
v rodině, Vánoce tradice
Celé Česko čte dětem – četba k poslechu: Draka je lepší pozdravit, aneb o etiketě, Lumpíček a Rošťanda
Zájmové činnosti – (vv a prč) - Vánoční hrneček – vybarvování, vystřihování, lepení na barevný papír,
připevnění čajového sáčku, Vánoční stromeček – zápich/přáníčko – obtiskování ručiček, ťupání temperou,
dokreslování fixy, vystřižení a přilepení na špejli pomocí tavné pistole, napsání přáníčka, Vánoční zvoneček kresba zmizíkem do inkoustového podkladu, vystřižení, uvázání mašličky, Andílci – kresba bílým fixem na
modré kartičky, detaily stříbrným a zlatým fixem, omalovánky s vánoční tématikou, Vánoční hvězda –
vystřihování z vlnité lepenky a červeného nebo bílého papíru, lepení, připevnění na špejli pomocí tavné
pistole, Hvězda z papírových sáčků – lepení papírových sáčků na sebe, vystřižení a slepení do tvaru hvězdy
Vánoční přáníčka – vystřihování z balicího papíru, dolepování tvarů z razníků (dle fantazie dětí)

Příprava na vyučování - četba k poslechu, otázky týkající se porozumění textu, DH Slovo, DH Numerix, DH
Supermatematik, skládání slov z kostiček s písmeny, vytváření písmen ze stavebnice Seva
Rekreační činnosti – vycházky do okolí školy
Jiné činnosti
Čertování s pohádkou – 5. 12.
Vánoční pekárna – zdobení perníčků – 17. 12.
Vánoční besídka – Společně u stromečku – 19. 12.
Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru – 20. 12. - obsadili jsme jako oddělení 3. místo a získali jsme krásnou
stolní hru – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

2. oddělení – Ježci
V komunikačním kroužku - povídání si na téma zima, advent, Co je to mráz - jak zjistíme kdy je led pevný,
bezpečnost při zimních sportech, Vánoce- tradice, symboly, koledy
V projektu CČČD - U nás ve Švandaluzii, České Vánoce Josefa Lady
V zájmových činnostech (vv a prč) - Andílci – malování temperovými barvami, dokreslení detailů tuší,
Kapr – tupování temperových barev prstem, kresba bublin voskovkou, nalepení na barevný papír
Anděl – vyrobeno z malé skleničky, zdobený stříbrnou girlandou, hlavičkou a křídly (vata, třpytky, krepový
papír), Zvoneček – zdobení zvonečku gelovkami, následné podlepení barevným papírem, Vánoční přání –
kombinace temperových barev a fixy (sobi), stříhání a lepení z novinového a barevného papíru, kresba
progresama, prošívání papíru nití s korálky, Náramek - navlékání korálků
V rekreační činnosti – pobyt na zahradě a hřišti u Sv. Hedviky, hry v herně: Kuba řekl, Honzo vstávej, Čáp
ztratil čepičku, hry: Zamotej se, Uno, Spící královny, Osadníci z Katanu, dřevěné kostky, volná kresba
Příprava na vyučování – Četba pohádek – porozumění textu, početní úlohy do 50, kvíz o Vánocích (tradice,
symboly, narození Ježíše,...)
Jiné činnosti
Na andělskou notu – zpívání s klavírem
Vánoční pekárna – zdobení perníčků – 18. 12.
Společně u stromečku – 19. 12. - rozbalování dárků, zpívání koled, pojídání cukroví

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 Mikuláš a proč chodí do příbytků).
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 – pohádky na přání a poslech pohádek z CD se zimním tématem dle výběru dětí
V zájmových činnostech (vv a prč) – papírové vločky na stromeček, Kapr – předloha a vybarvování
předlohy, dolepení na kartonek – pohlednice, třídění hraček, stříhání a lepení řetězů, pohlednice
s krajkovými stromy, Zvonek – zdobení barevnými lepicími páskami s vánočními a zimními vzory, zdobení
perníčků cukrovou polevou – vánoční pekárna, hry s hrami, a stavebnicemi, které děti dostaly v družině pod
stromeček, Hv – připravovali jsme se na soutěž Na andělskou notu, učili se koledy a zimní písničky.
Jiné činnosti
Čertování s pohádkou – hraní a činnosti v kostýmech, společné sledování vánočního příběhu Sobík Nico
Na Mikuláše 6. 12. navštívily děti žáčky 1. tř. v oddělení Myšáků a připravily jim malou nadílku.
Na andělskou notu – zpívání koled a zimních písní s klavírem
Vánoční pekárna – zdobení perníčků
Společně u stromečku 19. 12. – vánoční besídka s koledami, básničkami, rozdáváním dárků a ochutnáváním
cukroví, které si děti donesly z domu a perníčků, které si nazdobily.
Naši besídku jsme zahájili zapálením adventního věnce, zpěvem koled u družinového vánočního stromečku,
který si děti samy nazdobily a pod kterým na děti čekaly dárky v podobě her a stavebnic. Dárky jsme si
rozbalili v herně a hned si s nimi začaly hrát a stavět. Zavládlo velké nadšení, protože stolní fotbálek a
stavebnice z plastových bambulek děti naprosto nadchla. Někteří se věnovali ochutnávce perníčků a
cukroví, které děti přinesly z domu. Povídali jsme si o tom, jaké tradice a zvyky děti dodržují doma s rodiči,
jaké je jejich tradiční vánoční jídlo apod.

Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru – 20. 12. - obsadili jsme jako oddělení 2. místo a získali jsme krásnou
stolní hru – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

4. oddělení Veverky
Celé Česko čte dětem - čteme z knihy „Křišťály moci“
V komunikačním kroužku - povídání si s dětmi o Vánocích – vánoční zvyky, koledy
Zájmové činnosti (vv a prč) - Pletení náramků z bavlnek, stříhání papírových vloček, výroba papírových
stromečků – temperové barvy, lepení, stříhání, zdobení perníčků, konstruktivní hry – Seva, kostky
Rekreační činnosti - hry u stolečku – Activity, Monopoly, Mikádo, Hádej kdo, Catan, Twister, navlékání
korálků, pobyt s dětmi na zahradě ŠD – míčové hry, trampolína, pobyt s dětmi v tělocvičně ŠD – míčové hry,
překážkové dráhy, přeskoky přes švihadlo, přeskok přes bednu.
Příprava na vyučování - četba nahlas, zpívání koled
Jiné činnosti
Vánoční besídka
Na andělskou notu - zúčastnily se děti, které měly zájem.

5. oddělení Myšáci
V komunikačním kroužku
V rámci projektu CČČD - kniha Kouzelný mlýnek, vánoční pohádky a říkanky. Rozvoj slovní zásoby,
vyjadřovacích schopností, pozornosti.
V zájmových činnostech (vv a prč) - vyrábění a tvoření s vánoční tématikou, výroba andílků ze sklenic od
kečupu, zdobení perníků, veselí sněhuláci, vánoční stromeček, zvonečky. Práce s barevnými papíry, lepení,
stříhání. Práce s lepidlem klovatina - zapíjení vodových barev. Práce s tavnou pistolí. Používání razníků
s vánoční tématikou.
V rekreační činnosti si děti hrály s hrami a hračkami – kostky, vláček, vojáčci, konstrukce ze Sevy,
omalovánky, skládání zapékacích perliček Hama do jednotlivých tvarů a obrázků, didaktické a deskové hry –
Ubongo, Uno, domino, Člověče, nezlob se, DH – Na školu, Na rodinu. Sportovní aktivity na zahradě školní
družiny, hřišti Hedvika, míčové hry, běh, houpačky.
Jiné činnosti
Vánoční besídka v oddělení 19. 12. - rozdávání dárků, posezení u cukroví, zpívání koled, povídání si
o tradicích a zvycích
Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru – 20. 12. - obsadili jsme jako oddělení 1. místo a získali jsme krásnou
stolní hru – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

PRACOVIŠTĚ KRNOVSKÁ
SOUTĚŽE A AKCE:
4. 12. - Vánoční dílny
10. 12. - Divadélko v družině – Betlém (účinkovaly děti z 2. třídy)
12. 12. - Malování baněk ve Slezském muzeu
13. 12. - Vystoupení s dětmi na vánočních trzích
21. 12. - Těšíme se na Ježíška - vánoční besídka, zpívání koled, rozbalování dárků
Malování baněk - ŠD Krnovská
S dětmi naší družiny jsme navštívily v předvánočním čase 12. 12. a 18. 12. historickou výstavní budovu
Slezského zemského muzea a zúčastnili se akce Malování baněk.

6. oddělení
V komunikačním kroužku - povídání s dětmi o adventu, přípravy na Vánoce, pranostiky - sv. Lucie,
sv. Barbora, povídání s dětmi o Mikulášovi, tradice Vánoce-narození Ježíška v Betlémě, první hvězda, koledy
V rámci projektu CČČD - Osamělý králíček, povídání s dětmi o příběhu, chov domácích mazlíčků a starost
o ně
V zájmových činnostech (vv a prč) – Betlém - individuální práce - krabice…., zimní krajina - modrý papír,
stříhání a dolepování, papírová koláž - Čert s pytlem, vánoční přání - práce s papírem a gelovými barvami,
foukacími fixy, výroba řetězů, závěsné vločky- barevný a bílý papír,
Rekreační činnosti - pobyt venku - vycházky okolím školy - pozorování dopravní situace, pobyt v parku,
pozorování zimní přírody, vycházka kolem řeky Opavy, pobyt na hřišti - volná hra dětí
zahrada, volná hra, švihadla, míčové hry, koloběžky, skateboardy, chůdy, houpačky, hry v herně - stolní
společenské hry, Dostihy a sázky, stolní fotbal, karty…. Kdo je kdo, Kvak, Logik, Grabolo, Žížalky, Dooble,
puzzle, domino, Člověče nezlob se…, Tichá pošta, mrkaná…, pantomima – Kdo jsem? Kuba řekl…., Z vody do
vody, hry s autíčky, autodráha, Cheva, Seva, individuální činnost - kreslení, omalovánky s vánoční
tématikou, nové hry-Hama korálky, stolní fotbal
Příprava na vyučování - individuální vypracování úkolů, Ypsilonie, slovní kopaná- rozšiřování slovní zásoby,
Paměťové hry-pexeso, rychlost a soustředění – Dooble
Jiné činnosti
sledování DVD - Čert ví proč

7. oddělení
V komunikačním kroužku - advent, tradice a zvyky, svátek sv. Mikuláše, o čertech a andělech,
o sv. Martinovi, pranostiky, vysvětlení "Martin na bílém koni"
V rámci projektu CČČD - přečetli jsme: O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi, Míša a Liduška,
Příběhy a pohádky inspirované tématem měsíce: O paní Zimě, O sněhové vločce, Nejkrásnější vánoční
pohádky.
V zájmových činnostech (vv a prč) - Vločky - kresba voskovkami, přemalování vloček vodovými barvami
Anděl - kresba progressy, fixy, zdobení třpytkami, Sněhuláci - kresba progressy, dokreslení veselých obličejů
omalovánky - vybarvování omalovánek s vánočním tématem, Sněhulák - vybarvování, vystřihování, skládání
a lepení 3D sněhuláka, Betlém - vybarvování, vystřihování, skládání a lepení předtištěného 3D betlému
Hvězda - (závěs) práce s papírem, vystřihování, lepení, provléknutí provázku, Vločka - papírová dekorace ze
svačinových sáčků, stříhání, lepení, třídění hraček, výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí - vlastní
tvorba, konstruktivní, společenské hry - Seva, Lego, Geomag, Logik, Žížalky, Dostihy a sázky, Grabolo
Hv - nácvik koled - Pásli ovce Valaši, My tři králové, poslech koled z CD, Dramatická výchova - nácvik
vánočního příběhu " Betlém"
V rekreační činnosti - hry s míčem, závodivé hry, jízda na koloběžce, na skateboardu, skoky přes lano, PH
Skákání panáka, Hloupý kuchař, Cukr káva limonáda
Příprava na vyučování - DH Řetězová reakce, Tichá pošta, Tiché putování, Slovní fotbal
DH Pexeso, Grabolo, individuální vypracování DÚ
Jiné činnosti
Divadélko v družině - děti zahrály ostatním dětem v družině, vánoční příběh Betlém - 10. 12.
Vystoupení na vánočních trzích - dramatizace vánočního příběhu Betlém - 13. 12.
Malování baněk ve Slezském muzeu - děti zdobily baňku pomocí lepidla a třpytek - 18. 12.
Těšíme se na Ježíška - besídka u vánočního stromečku, rozbalování dárků - 19. 12.
Společně u pohádky - 21. 12.

8. oddělení
Komunitní kruh – v oddělení si povídali na téma: Městem chodí Mikuláš, čerti, andělé, Advent, vánoční
tradice, zvyky, význam adventního věnce, vánoční zvyky, tradice u dětí doma na Štědrý den a o tom, co si
děti přejí najít pod vánočním stromečkem.
Projekt Celé Česko čte dětem – četli jsme knihu „Puntíkáři“ od Miloše Kratochvíla. Rozbor a povídání si
o přečtených povídkách.
V zájmových činnostech (vv a prč) - malování Mikuláše, čerta, anděla – kreslení vodovými barvami,
pastelkami, malování zimy – kreslení pastelkami, voskovkami, malování vánočního stromku – kreslení
pastelkami, fixy, voskovkami, vybarvování šablon s vánoční tématikou, vlastní tvorba dětí, výroba vánočních
ozdob na vánoční stromeček – práce s lepenkovým papírem, tvrdým papírem, nůžkami, lepidlem, výroba
zvonků se zimním motivem – práce s tvrdým papírem, nůžkami, modrým inkoustem, zmizíkem, výroba
vánočních přání – práce s vlnitým papírem, tvrdým papírem, barevným papírem, nůžkami, lepidlem.
Hv - zpívání a poslech vánočních písní a koled.
Rekreační činnosti - hry v herně: společenské hry – Logik, Žížaly, Mnoho monster, Zemětřesení, Uno, karty,
stavebnice Seva, Lego …, pobyt na školní zahradě, míčové hry, volná hra.
Jiné činnosti – všech akcí, které se na pracovišti Krnovská uskutečnily, se děti zúčastnily.

Drahoslava Hobžová, vedoucí vychovatelka ŠD

