Zpráva ŠD – prosinec 2013
Prosinec 2013 byl velmi naplněn nacvičováním koled, vlastními akcemi a soutěžemi,
zúčastnili jsme se soutěže opavských družin.
Pro zajištění bezpečnosti žáků při vycházkách mimo ŠD byly pro obě pracoviště bezúplatně
zajištěny dětské reflexní vestičky a stop terčíky ( Policie – doprav. odd. Ostrava)

Družinové akce:
1. Vánoční dílny – projekt č.2
Ve dnech 3. 12. 2013 ( pracoviště Mařádkova) a 4. 12. 2013 (pracoviště Krnovská) proběhly
na obou školách Vánoční dílny – tradiční akce pro rodiče s dětmi.
Dne 3. 12. 2013 učitelé 1. st. ZŠ a vychovatelky ŠD připravili na obou budovách krásnou
vánoční výzdobu a přichystali pracovní stanoviště, kde si všichni mohli vyrobit různorodé
vánoční ozdoby a výrobky ( zápichy čertíků, stromečky, vystřihovali šišky, embosovali
z hliníkové folie aj.) Rodiče si také mohli prohlédnout výstavku keramiky, kterou zhotovili
žáci 4. tř. a žáci v keramickém kroužku.
Děti byly za svoji píli v dílničkách odměněni sladkostí, pro rodiče a děti bylo připraveno
vánoční pohoštění v prostorách ŠD , kde se mohli občerstvit u vánočního stromečku. Výdej
pohoštění zajistily p. Stehlíková a Fišerová.
Akce byla zdařilá a rodiči kladně hodnocena.
Dne 4. 12. 2013 se akce uskutečnila na pracovišti Krnovská, kde probíhala v celé budově
školy. I zde si děti s rodiči mohli vyrobit jednoduché ozdoby na stromeček a dozvědět se něco
nového o ván. tradicích. I zde byla akce zdařilá .

2. Čertování s pohádkou
Ve ŠD Mařádkova nachystaly vychovatelky pro děti malé překvapení. Po dopoledním
čertování ve škole na ně po obědě čekalo společné sledování filmové pohádky
S čerty nejsou žerty v relaxační herně ŠD. Přesto, že v herně byly společně děti ze 3. oddělení,
sledovaly pohádku v tichosti. Z promítání na zeď byly děti velmi překvapené a jen několik
málo dětí nevydrželo u pohádky až do konce.
Ty mohly přejít do herny, kde se jim věnovala vych. V. Trulleyová.
3. Vánoční aerobik – akce opavských družin
Dne 9. 12. 2013 se vybrané dívky z obou družin zúčastnily taneční soutěže Vánoční aerobik,
pořádané ŠD Vrchní. Soutěžilo se ve třech kategoriích.
Do soutěže žačky připravovaly vych. M. Hrubá a uč. N. Henčlová.
Přesto, že se naše dívky neumístily na předních místech, byla to pro ně dobrá příležitost
porovnat své síly s ostatními a zároveň si užít krásné sportovní odpoledne.
Ped. doprovod : M. Hrubá

4. Vánoční těšení – výtvarná soutěž (doplňková akce v rámci projektu Vánoční dílny).
V průběhu celého měsíce děti malovaly a vyráběly na téma Vánoční stromeček.
Ke svým dílkům využily nejen barvy, pastelky, ale i různý výtvarný a nevýtvarný materiál –
přírodniny, větvičky, kůru, čočku, hrách, fazole, lesklé ozdůbky, který si přinesly z domu.
Obrázky všech formátů nebylo jednoduché vyhodnotit.

Všichni zúčastnění umělci byli odměněni sladkostí. Nakonec bylo vybráno 9 nejzajímavějších
vánočních stromečků, jejichž autoři byli odměněni věcnými cenami.
Všechny obrázky nyní zdobí relaxační hernu ve ŠD.
V týdnu od 9. – 13. 12. 2013 se soutěž uskutečnila i na pracovišti Krnovská na téma
Vánoční těšení. Děti se zúčastnily v hojném počtu. Bylo těžké vybrat ty nejhezčí obrázky.
Ve všech odd. byli vybráni 3. výherci, kteří byli odměněni sladkostmi.
Výsledky:
Odd. Medvídci: 1. místo Muzikářová Terezka
2. místo Carbol Matyáš
3. místo Nešutová Petra
Odd. Lvíčata :

1. místo Hladká Natálie
2. místo Škodová Ella
3. místo Ondráček Michal

Odd. Dráčci :

1. místo Nešutová Katka
2. místo Mendlová Katka
3. místo Schwarzová Barbora

5. Na andělskou notu – pěvecká soutěž
Od konce listopadu se děti chystaly na pěveckou soutěž ve zpěvu koled a písní o zimě
„Na andělskou notu“ .
Na ŠD Mařádkova se soutěž se uskutečnila v pátek 13. 12. 2013 v malé tělocvičně.
V úvodu si děti společně s doprovodem kláves zazpívali soutěžní koledu Pásli ovce Valaši a
poté vystupovali žáci jednotlivých odd., rovněž za doprovodu kláves. Zpívali ve dvojicích,
trojicích, ale našli se i odvážlivci, kteří si zazpívali sólo.
Výsledky:
1. místa : Veselý Luboš
Tomanová Valentýna
Markerová Natálka

- Lišáci
- Lišáci
- Sovičky

2. místa : Kociánová Anetka
Šincl Petr
Trávníčková Adélka

- Lišáci
- Lišáci
- Sovičky

3. místa : Mikolášová Zuzka
Bahenská Natálka
Gebauerová Natálka

- Sovičky
- Sovičky
- Sovičky

Všechny děti, které koledy a písničky o zimě nacvičovaly, byly odměněny sladkostmi a
vítězové věcnými odměnami.

6. Akce pro ZŠ
V rámci spolupráce s 1. st. ZŠ připravila vych. D. Hobžová
2. keramickou dílnu pro žáky 4. tř. ZŠ
Žáci si tentokráte vyráběli vánoční keram. dárky pro své blízké.

T: 12. 12. 2013

Vánoční besídka – ŠD Mařádkova
Vánoční besídky si ve školní družině Mařádkova uspořádala jednotlivá odd. podle svých
možností.
Sovičkám a Lvíčatům „ Ježíšek“ nakládal pod stromeček už 19. 12. 2013,
v pátek 20. 12. 2013 zavítal k Lišákům a nakonec i ke Gepardům. Děti donesly domácí
cukroví a vánoční atmosféru doplnilo zapálení svíček. Někde zpívali koledy nebo si povídali
o vánočních tradicích, ale ve všech odd. se žáci těšili z nových her, které dostaly pod
stromeček.

Na obou pracovištích se plní projekt Celé Česko čte dětem. Vychovatelky knihy pro četbu
vybírají samy nebo čtou dětem knihu zadanou organizátorem projektu.

Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka

