ZPRÁVA ŠD – září 2018
Téma: „Seznamujeme se a kamarádíme spolu.“
V letošním školním roce nastoupilo do ŠD 214 žáků, 148 žáků na pracoviště Mařádkova, 66 žáků
na pracoviště Krnovská.
V průběhu měsíce se nově příchozí žáci seznamovali s dětmi, které již družinu navštěvovaly
v loňském roce, s vychovatelkami, se zaměstnanci ve škole a družině, s prostorami, ve kterých tráví
volný čas. Společně si v odděleních utvořili svá pravidla chování nebo jim byla vysvětlena pravidla
stávající, byl jim vysvětlen Vnitřní řád ŠD, seznámili se s organizací v jídelně a v šatně. Děti byly
seznámeny a poučeny o bezpečnosti nejen při činnostech ve ŠD, pohybu na chodbách, schodištích,
ale také o bezpečnosti při cestě do a ze školy, především při přecházení rekonstruované Krnovské
ulice. Na vycházkách se seznámili s nejbližším okolím školy a s dopravním značením.
Žáci byli vedeni k získávání nových vědomostí, k jejich uplatnění v dalších činnostech ve ŠD,
k projevu solidarity a respektování mínění druhých, podřízení se ve skupině, přijmout názor druhého,
umět požádat o pomoc, přijmout ji a umět ji poskytovat.
V září jsme zahájili projekt Celé Česko čte dětem, denně bylo v odděleních věnováno minimálně
20 minut četbě k poslechu z různých publikací a soutěžní knize Kluk a pes. V rámci komunikačních
kroužků jsme se společně poohlédli za skončenými prázdninami, povídali si o místech, která žáci
navštívili, o svých zážitcích a nových kamarádech.

Pracoviště Mařádkova
Na pracovišti děti navštěvují pět oddělení: 1. oddělení – Sovičky, 2. oddělení – Ježci, 3. oddělení –
Lišáci, 4. oddělení Veverky a 5. oddělení – Myšáci.
Měsíc září nás potěšil velmi pěkným, slunečným počasím, takže si děti užily nejen rekreačního pobytu
na zahradách a vycházek do parku, ale hlavně sportovního vyžití na dětském hřišti u sv. Hedviky, kam
se těší nejvíce.
Díky vstřícnosti a spolupráci s rodiči z minulých let, byla opět vyhlášena celoroční: „Soutěž ve sběru
papíru“ a po úspěšném loňském ročníku, také „Soutěž ve sběru žaludů a nově i kaštanů“. Další
tradiční a úspěšnou akcí, která se uskutečnila na našem pracovišti bylo „Jablíčkohraní“, které děti
znají již z dřívějších let a moc se na ně těšily, zvláště na přípravu a vlastní pečení jablečných závinů.

Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ
Oddělení Soviček se schází žáci 1. A a část žáků z 2. B třídy.
V komunikačním kroužku – seznámení dětí s pravidly oddělení Soviček, seznamovací hry:
Lentilková seznamovačka, Jmenuji se a mám rád.., seznámení se Sovím královstvím, sovím králem a
sovičkou Bubo (sovička, která putuje na víkend domů k dětem).
V oddělení si přečetli: Jak se stal kozel zahradníkem, Čtení před spaním
V zájmových činnostech (vv a prč) - Zážitky z prázdnin – kreslení progressy, pastelkami, Podzimní
strom – obtiskování bublinkové folie, vystřižení, dokreslení (nedokončeno, budeme pokračovat

v dalším týdnu), omalovánky, konstruktivní hry se stavebnicemi Cheva, Seva, LaQ, Geomag, ozubená
plastová kolečka, skládání z papíru – Lodička (dokreslení, dolepení stožáru a vlajky), modelování
na téma Les
V rekreační činnosti - Pobyt na zahradě ŠD – míčové hry, skákání přes lana a švihadla, chůze po
chůdičkách, soft tenis, drobné pohyb. hry, kreslení křídou na chodník, hry s kočárky a panenkami,
volné hry, vycházka do blízkého okolí ŠD, pobyt na hřišti u nám. Sv. Hedviky (lanová pyramida,
houpačky, míčové hry, závodivé hry
V odpočinkové činnosti - povídání, volné kreslení, vybarvování omalovánek, četba k poslechu, stolní
a společenské hry: Kvak, Piráti, Čarodějky, Spící královny, Z pohádky do pohádky, Modelky,
Ubongo, Dixit, hry na koberci s autodráhou a autíčky, s vláčky, s kostkami, s vojáčky, hry
s panenkami a domečky pro panenky, s kuchyňkou, hry s plastovými zvířátky a dinosaury.
Příprava na vyučování - četba k poslechu, otázky týkající se porozumění textu, DH Známe svá
jména (hra v kruhu), skládání slov z písmenek na kostičkách (jméno, jednoduchá slova), nácvik
říkánky Ťuky, ťuk, recitování básniček a zpěv písniček, kde se v textu objevuje slovo jablíčko.
Projekt Jablíčkohraní - Malá jablíčka – tupování vatovými špejličkami, vystřižení a dolepení detailů
(stonek, list), Jablko – roztírání temperových barev pomocí plastové karty, vystřižení do tvaru
jablíčka, dolepení detailů, obtiskování jablíček na barevný papír ve tvaru jablka, dokreslení detailů,
omalovánky s motivy jablíček (jabloň s jablíčky, omalovánka jablíčka vytvořená technikou
Zentangle), povídání na téma Jablíčko – jak vyroste, jaký má tvar, barvu a chuť atd., ochutnávání
jablečného koláče ze Sovího království, ochutnávka sušených jablíček, písničky a říkánky na téma
Jablíčko – Koulelo se koulelo.., Měla babka..

V oddělení Ježků se schází děti z 3. A, B a 4. A třídy. Společně si stanovili „ježčí“ pravidla
chování v oddělení a děti byly poučeny o bezpečnosti v rámci činností a pohybu ve ŠD.
V komunikačním kroužku - povídání si o kamarádství, ztvárnění společného kamaráda na papír a
vpisování věcí jak se máme chovat, tvorba společných pravidel, podzim – jak se mění příroda, co nám
na podzim roste, zvířata, povídání o jablku – jak roste (semínko, strom, květy, pupen, jablko), co se
z něj vyrábí, k čemu je dobré.
V oddělení si přečetli: Bílý tesák, Noční vlak, Kluk a pes
V zájmových činnostech (vv a prč) – Ježek z papíru - vystřihování ježka, zapouštění vodové barvy
do klovatiny, dokreslování bodlin tuší. Ubrus – tisk jablíček zelené, žluté, červené a oranžové barvy.
Dokreslování jadérek a lístečků. Ufo – kombinovaná technika. Jablíčko – proplétání papírových
proužků. Ptáček – kombinovaná technika s použitím kamínků. V rámci „Jablíčkohraní“ vyráběli
Jablečný závin – s dětmi jsme si donesli jablka, struhadla, těsto, cukr a skořici a společně jsme si
upekli závin.
V rámci rekreační činnosti - seznamovací a pohybové hry na zahradě - skákání přes švihadlo,
míčové hry, hra na rodinu, vycházka do parku, pohybové hry v herně: Domeček stromeček
Příprava na vyučování - četba pohádky, rozvoj slovní zásoby, poznávání přírodnin, borová šiška,
listy, žalud, kaštan, javor

Oddělení Lišáků tvoří 30 žáků z 2. A, B a 3. A třídy. Činnost zahájili seznamovacími hrami
v rámci kolektivu.

V komunikačním kroužku si v oddělení povídali o vzájemném chování při hrách, domlouvali si
pravidla v péči o hernu, hry a hračky.
V rámci projektu CČČD si četli soutěžní knížku Kluk a pes, poslechli pohádky z CD „O větrném
mužíčkovi“ a „O dvou dcerách“.
V zájmových činnostech (vv a prč) - děti velice rády montují ze stavebnice Geomag a Seva, avšak
velkým hitem jsou stavby z dřevěných a plastových kostek. Zkoušeli jsme činnosti s Ultra plastelínou,
kterou si děti nosí z domova. Vzpomínali jsme na prázdniny – papírová koláž, vyráběli zápisníky,
vyráběli loďky z papíru, procvičovali stříhání po čáře, do obloučku. Děvčata si vykreslila vlastní
jmenovku – Princezna.
V odpočinkové činnosti si vybarvovali oblíbené omalovánky, hráli společenské, stolní a karetní hry
dle vlastního výběru, Piškvorky, Lodě, Letadla, Tripolo, Grabolo, DH - „Ptáčku, jak zpíváš?“, „Na
obchod“ - hra s papírovými penězi „vařili v kuchyňce“ a odpočívali na koberci. V rámci pobytu na
zahradách hráli pohybové hry, kreslily křídami, hrály si s auty a kočárky, za slunečného počasí
relaxovaly na dekách.
Projekt Jablíčkohraní - V rámci Jablíčkohraní si přečetli motivační příběh „Jak si zajíc, vrána a ježek
rozdělili jablko“ a poslechli si pohádku z CD „O modrém jablíčku“, které také výtvarně vyjádřili
inkoustovou technikou, naučili se krátké básničce Jablíčko. Zpívali jsme písničky se slůvkem
„jablíčko. Pomocí čtvercové sítě vybarvovali podzimními tóny barevná papírová jablka, jiná papírová
jablka zdobili technikou Zentagle. Avšak velkým úkolem bylo pečení jablkových závinů – od umytí,
loupání a strouhání jablíček, louskání a krájení oříšků, ale také naplnění lístkového těsta, si vše
připravili sami. Sami také krájeli jablka na křížaly, které si v herně usušili. V pracovních činnostech
modelovali jablíčka z Jovi modelíny.

Oddělení Veverek navštěvují žáci – 4. B, část žáků 4. A a žáci 5. A, B třídy. Při povídání
v kroužku si připomenuli pravidla slušného chování, vzájemných vztahů mezi sebou a kamarády
z dalších oddělení, vzájemně si povídali o zážitcích z prázdnin.
V rámci projektu CČČD jsme četli z knihy „Pohádky bratří Grimmů“
V zájmové činnosti (vv a prč) - malování obrázků na téma prázdniny a dopravní prostředky –
pastelky, fixy, progresa, kreslení dle předlohy – tužka, pastelky, kreslení jablíček – pastelky, šití
jablíček – lepení, stříhání, šití, pečení jablečného šrůdlu – krájení, strouhání, výroba, konstruktivní hry
– Seva, kostky, hry u stolečku – Activity, Monopoly, Kvak, Uno, Pexeso,Ligreto, Puzzle,Mikado,
Risk
Rekreační činnost: při pobytu venku hráli míčové a kolektivní hry, pobývali na hřišti na Sv. Hedvice.
Projekt Jablíčkohraní - poslední zářijový týden jsme věnovali tradičnímu Jablíčkohraní. Děti
v oddělení Veverek vytvořily mnoho krásných obrázků, při kterých použily více výtvarných technik.
Velkou zručnost děti prokázaly při šití látkových jablíček, která nám nyní budou dělat krásnou
podzimní výzdobu v oddělení. Abychom uspokojily i chuťové smysly, děti samy připravily a
za pomocí vychovatelky upekly výborné jablečné záviny, na kterých jsme si druhý den společně
pochutnali.

Oddělení Myšáků navštěvují nejmladší děti z 1. B třídy a část žáků z 2. A.

V komunikačním kroužku – přivítání se s dětmi po prázdninách. Stanovení si pravidel školní
družiny
Projekt CČČD - zahájení projektu. V rámci četby knihy Kouzelná třída si děti procvičovaly
pozornost, vyjadřování, rozvoj slovní zásoby.
V zájmových činnostech (vv a prč) – vybarvování omalovánky postavičky – Namaluj sám sebe.
Skládání lodiček z papíru – vzpomínka na léto
V rekreační činnosti - sportovní a pohybové aktivity na zahradě školní družiny a hřišti Hedvika, hry
v herně – kostky, stavebnice, deskové a karetní hry, didaktické hry. Kreslení a vyrábění dle vlastní
fantazie.
Projekt Jablíčkohraní – výtvarné a pracovní aktivity na dané téma. Činnost byla pro děti nachystaná
skupinově po třídách. V rámci rozumové výchovy se pracovalo s Myšlenkovou mapou. Na papíru bylo
namalované jablko. Děti vyjadřovaly své názory myšlenky, co si pod obrázkem a slovem jablko
vybaví, např. – je zdrojem vitamínů, dá se zavařovat, pečou se buchty, roste na jabloni, mají různou
barvu, atd. Děti na předem připravenou šablonu džbánu otiskovaly jablka. Ta si dle své vlastní fantazie
natíraly temperovými barvami a tiskly na džbán. Na připravenou šablonu jablíčka pomocí
temperových barev a korku tiskly puntíky. Hotové výrobky lepily na papírové trubky, které děti
natřely na hnědo. Výroba jablíčkových věnců - děti otiskovaly natřená jablka na papír. Po zaschnutí si
vystřihly obrys jablka a černou fixou domalovaly detaily jablka. Takto vytvořená jablíčka si lepily na
papírové kruhy, které dozdobily barevnou slámou. Plakát - do velkého předkresleného jablka si každé
z dětí namalovalo své jablko. Omalovánky a mandaly s předlohou jablka.
-

Pracoviště Krnovská
Na tomto pracovišti zahájila svoji činnost 3 oddělení, která navštěvuje celkem 66 dětí.

Z ČINNOSTI ODDĚLENÍ
Děti ze všech oddělení se zapojily do Soutěže ve sběru žaludů a kaštanů, která byla vyhlášena
v polovině měsíce. Hlavní akcí v měsíci září byl týdenní projekt Jablíčkohraní, kterého se zúčastnily
děti ze všech oddělení.

6. oddělení navštěvují žáci 1. C a část žáků 4. C a 5. C.
V komunikačním kroužku - povídání s dětmi o prvních dnech ve škole, seznámení s prostorami
školy, seznámení dětí s řádem školní družiny, seznámení se zaměstnanci školy, s novými kamarády,
s chováním ve školní jídelně, vytvoření pravidel oddělení, poučení dětí o bezpečnosti při práci
s nůžkami a jinými ostrými předměty
V projektu CČČD četli soutěžní knihu Kluk a pes - povídání s dětmi o lidech s tělesným postižením,
zdůraznění nutnosti pomáhat a o důležitosti výcviku asistenčních psů
V zájmových činnostech (vv a prč) – Ježek - mozaika, Jablko na zavěšení - stříhaní, dolepování,
Zavařenina - stříhání, dolepování, Jablko - práce s pastelkami, geometrické tvary, omalovánky
s podzimní tématikou

Rekreační činnosti - pobyt venku-zahrada, volná hra, švihadla, míčové hry, koloběžky, skateboardy,
chůdy, Městské sady- hřiště- rozvoj rovnováhy, rychlosti a obratnosti, hry v herně-stolní společenské a
konstruktivní hry, Dostihy a sázky, stolní fotbal, karty…. Kdo je kdo, Kvak, Logik, Grabolo, Žížalky,
Dooble, DH Tichá pošta, mrkaná…pantomima – Kdo jsem?, tematické hry - Na školu, Na poštu…..,
hry s autíčky, autodráha, Cheva, Seva
Projekt Jablíčkohraní - pracovní listy, labyrint, dokreslování ovoce 1. třída
Příprava na vyučování - individuální vypracování úkolů s žáky 4. ročníku, pexeso na opakování
anglických slovíček
Jiné činnosti - sledování DVD - Spangebob na suchu

7. oddělení navštěvují žáci 2. C třídy.
V komunikačním kroužku si povídali o těchto tématech: seznámení s řádem školní družiny pravidla, prostory, sebeobsluha ve školní jídelně, noví kamarádi, zaměstnanci ŠD,
povídání o pěkných vztazích mezi dětmi - význam pomoci a přátelství, které druhy ovoce a zeleniny
sklízíme na podzim, zpracování ovoce, zeleniny, příroda na podzim
Den české státnosti - 28.9. - sv. Václav
V rámci projektu CČČD - jsme přečetli j knížku Kamarádi
V zájmových činnostech (vv a prč) - Podzimní déšť - malování vodovými barvami, vybarvování
omalovánek - dle vlastního výběru dětí, výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí - vlastní tvorba
Jablíčko - vystřihování, lepení na barevný papír, Ježek - práce s barevnými papíry, stříhání, lepení
natrhaného papíru, Jablko - 3D
Rekreační činnosti - hry v herně - konstruktivní hra Seva, Lego, NH Na dopravu, Na farmu, DH
Logik, Uno, Pexeso, Žížaly, pobyt na zahradě - míčové hry, závodivé hry, skákání přes lano, přes
švihadla, chůze po chůdách, jízda na koloběžce, na skateboardu, PH Hloupý kuchař, Vyvolávaná,
Kuba řekl
Příprava na vyučování - DH Tichá pošta, Mrkaná, Řetězová reakce, Slovní fotbal, spojovačky
v oboru čísel 0 - 50

8. oddělení – navštěvují žáci 3. C, a část žáků 4. C a 5. C
V komunikačním kroužku si povídali na téma o mezilidských vztazích, o slušném chování jeden
k druhému a o vzájemné pomoci a toleranci mezi dětmi. Byly také probrány záliby a aktivity dětí – co
mají rádi, co rádi dělají a o co se zajímají. Žáci byli poučeni o bezpečnosti ve ŠD a školní jídelně. Byli
seznámení s prostory školy a vnitřním řádem ŠD. Žáci byli také seznámení se zaměstnanci ŠD. Dalším
tématem byl podzim – povídání si o podzimu a činnostech, které se na podzim dělají.
V rámci projektu CČČD - zahájení četby knížky Zlobilky od Martiny Drijverové, rozbor a povídání
si o přečtených povídkách, které mají poučný charakter
V zájmových činnostech (vv a prč) - téma podzim - malování dětí s pastelkami a fixami, výroba
ježků, jablíček, podzimního stromu – práce s barevnými papíry, malování, stříhání, lepení, výtvarné a
pracovní činnosti dle zájmů dětí – vlastní tvorba.

Rekreační činnosti - hry v herně - rozvoj kreativity, logického myšlení a slovní zásoby při
společenský hrách, vědomostní soutěž AZ kvíz, Bombastická slovní hra, Ubongo, Mnoho monster,
Uno, Žížaly, Lego, Seva. Pobyt na školní zahradě - rozvoj pohybových dovedností na školním hřišti,
míčové hry, hry na honěnou, jízda na koloběžkách, skákání přes švihadlo, volná hra.

Drahoslava Hobžová, ved. vychovatelka ŠD

