
5.8.7. Školní projekty

      Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do 
výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby 
a problémy, které si vyžadují řešení a realizaci formou projektů, týkajících se 
celé školy. 

Ročníkové a třídní projekty
      Ročníkové a třídní projekty jsou jednou z možností realizace očekávaných 
výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů. Pomáhají k naplnění průřezových 
témat vzdělávacích oblastí a posilují klíčové kompetence žáků. K jejich 
realizaci je využíváno zkušeností učitelů a vychovatelů a jejich spolupráce. 
Pedagogům jsou k dispozici nabídky projektů Raabe, Nápadník naplňování 
průřezových témat, metodika Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ 
a další podobné zdroje, poskytující náměty k realizaci projektů. 

Projekty školní družiny
      Školní vzdělávací program školní družiny je variabilní a je koncipován tak, 
aby mohl reagovat na aktuální změny a podněty přicházející zvenčí. Program 
začleňuje nové a moderní prvky a je uzpůsoben místním podmínkám školy a 
demografickému složení. Respektuje přirozený vývoj, individuální zvláštnosti, 
míru talentu a nadání žáků. 

      Program je realizován formou čtyř, pěti nebo šesti tematicky zaměřených 
desetitýdenních, osmitýdenních nebo sedmitýdenních projektů, které jsou 
vytvářeny na jeden školní rok dopředu a reagují i na aktuální potřeby, 
možnosti a nabídky. 

     Žáci získávají zkušenosti a dovednosti, které vycházejí z odpoledních 
aktivit, zaměřených na pohyb, tvořivost, spolupráci a komunikaci. 

Cíle realizovaných projektů jsou: 

1) dodržování hygieny a udržování pořádku 
2) realizace svých představ a rozvíjení fantazie 
3) rozvoj slovní zásoby 
4) propojení konkrétního slova, obrazu a pohybu 
5) zlepšení motorických schopností 
6) podpora myšlení prostřednictvím her 
7) spoluvytváření výzdoby kluboven 
8) poznávání různých materiálů a jejich vlastností 
9) vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí 
10) dodržování pravidel společenského chování 
11) vytváření správného žebříčku hodnot 
12) spolupráce a správné jednání s ostatními 
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Podmínky realizace projektů, vycházející ze spolupráce s vedením školy, učiteli a 
rodiči, jsou: 

1) vhodné prostředí splňující prostorové, technické, materiální, hygienické i 
estetické požadavky 
2) možnost využití ostatních pomůcek, vybavení a prostor školy 
3) pozitivní přístup vychovatelek a chuť žáků 
4) respektování individuality žáka 
5) střídání typově odlišných aktivit 
6) dostatek pohybu a relaxace 
7) prevence úrazů, dostupnost případné první pomoci 
8) ochrana žáků před sociálně patologickými jevy 

Tematické zaměření projektů je součástí vzdělávacích oblastí: 

1) Člověk a jeho svět 
2) Člověk a příroda 
3) Člověk a jeho zdraví 
4) Člověk a svět práce 
5) Umění a kultura 

Realizované projekty naplňují nebo doplňují tyto tematické okruhy a očekávané 
výstupy: 

v oblasti Člověk a jeho svět: 

Tematické okruhy: 
1) Okolí školy a bydliště, blízké ekosystémy 
2) Organizace školního dne, denní režim 
3) Hlavní město Praha - historie, kultura 
4) Kulturní zařízení Prahy 3 
5) Dopravní výchova 
6) Pravidla chování, práva a povinnosti 
7) Vztahy lidí 
8) Prevence patologických jevů 

Očekávané výstupy: 
- popíše okolí školy 
- popíše cestu do školy 
- dodržuje základy dopravní kázně 
- poznává dopravní značky 
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- dle možností navštíví důležitá místa Prahy 3 
- nakoupí v místě bydliště 
- popíše běžná povolání 
- orientuje se v krajině 

v oblasti Člověk a příroda: 

Tematické okruhy: 
1) Pokojové rostliny 
2) Pozorování přírody, vycházky 
3) Proměny přírody, roční období 
4) Rostliny kolem nás, byliny, jedovaté rostliny, herbář 
5) Zvířata kolem nás, zvířata v zimě, krmení 
6) Ohleduplné chování a ochrana přírody 
7) Ekologie, třídění odpadů 

Očekávané výstupy: 
- sleduje počasí a přírodní jevy 
- rozlišuje živou a neživou přírodu 
- orientuje se v čase, měří, váží 
- třídí odpad 
- dle možností navštíví planetárium 
- pečuje o pokojové rostliny 
- dle možností navštíví ZOO 
- popíše základní rozdíly mezi mužem a ženou 
- předchází běžným onemocněním 
- dodržuje pitný a stravovací režim 
- dodržuje základní pravidla hygieny 

v oblasti Člověk a jeho zdraví: 

Tematické okruhy: 
1) Prevence úrazů 
2) Prevence nemocí 
3) Hygienické návyky 
4) Základy první pomoci 
5) Pohybové a taneční aktivity 
6) Sportovní činnosti a hry 
7) Orientace v terénu 

Očekávané výstupy: 
- správně používá náčiní a nářadí 
- cvičí podle pokynů 
- účastní se školy v přírodě 
- zapojuje se do sportovních soutěží 
- dodržuje pravidla her 
- zlepšuje svoji fyzickou zdatnost 
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- uvědomuje si význam pohybu pro zdraví 
- předchází běžným onemocněním 
- dodržuje pitný a stravovací režim 
- dodržuje základní pravidla hygieny 

v oblasti Člověk a svět práce: 

Tematické okruhy: 
1) Práce s papírem 
2) Práce s modelovací hmotou 
3) Práce s drobným a přírodním materiálem, textilem 
4) Práce se stavebnicí, konstrukce 
5) Práce s barvami 
6) Výroba drobného pečiva 

Očekávané výstupy: 
- vytváří si správné pracovní návyky 
- rozvíjí vlastní tvořivost a fantazii 
- vybírá a používá různé nástroje a pomůcky 
- pracuje s různými druhy materiálů 
- seznamuje se s různými pracovními technikami 
- dodržuje zásady správného stolování 
- dodržuje pravidla slušného chování 
- tvořivě kooperuje s vrstevníky 
- prezentuje svá díla a díla svých spolužáků 
- dodržuje zásady bezpečné práce a hygieny 
- seznamuje se se základy první pomoci 

v oblasti Umění a kultura: 

Tematické okruhy: 
1) Kreslení, malování 
2)Knihy, časopisy, četba, ilustrace 
3) Poslech hudby, zpěv 
4) Hudebně pohybové aktivity 
5) Zvyky, tradice a lidové obyčeje 

Očekávané výstupy: 
- používá základní výtvarné techniky 
- využívá různé techniky, prostředky a materiály 
- rozvíjí vlastní tvořivost, fantazii a představivost 
- řeší výtvarné úkoly 
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- pomáhá spolužákovi 
- využívá encyklopedie, knihy a časopisy 
- dodržuje správné hygienické návyky 
- poslouchá různé hudební žánry 
- používá jednoduché a improvizované hudební nástroje 
- pohybuje se, tančí, vyjadřuje se pohybem, improvizuje 
- zpívá, účastní se pěveckých soutěží 

Prostřednictvím realizace projektů školní družiny žáci: 

V oblasti komunikace: 
- komunikují se svými vrstevníky 
- komunikují s dospělými 

V oblasti sociální a interpersonální : 
- spolupracují ve dvojicích, skupinách 
- tolerují a respektují druhé 
- hledají správná řešení 

V oblasti činnostní: 
- plánují 
- organizují, řídí 
- hodnotí 

V oblasti občanské: 
- dodržují stanovená pravidla 
- plní svoje povinnosti, využívají práva 
- učí se zodpovědnému jednání 

V oblasti výchovy ke zdraví: 
- smysluplně naplňují volný čas 
- věnují se pohybovým aktivitám 
- chrání zdraví svoje i všech kolem 
- předcházejí násilí a úrazům 

Realizace projektů školní družiny přispívá k utváření a rozvoji těchto klíčových 
kompetencí našeho Školního vzdělávacího programu: 

Kompetence k učení: 

- řeší situace z běžného života 
- vytváří si správné návyky a postoje 
- vyhledá a třídí informace 
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- rozvíjí hudebně pohybové dovednosti 
- poslouchá různé hudební žánry 
- ovládá základní výtvarné techniky 
- časově si rozvrhne svoji práci 
- využívá vlastní nápady 
- využívá vlastní pozorování a vnímání reality ve výtvarných projevech 
- orientuje se v plánu, mapě, užívá symboly a značky 
- poznává dopravní značky 
- používá počítačové programy 
- osvojí si základní tělocvičné názvosloví 
- používá vhodné nástroje, nářadí a pomůcky 
- cvičí podle pokynů 
- obhajuje vlastní názor 
- respektuje názor jiných 

Kompetence k řešení problémů: 

- plánuje možná řešení běžného problému 
- pomůže při řešení problému spolužákovi 
- pracuje na projektech 
- zapojí se do školních a družinových sportovních a dopravních soutěží 
- rozvíjí vlastní tvořivost, uplatňuje svoje nápady 
- uplatňuje a dále rozvíjí poznatky získané na škole v přírodě 
- rozlišuje přírodní a umělé prvky a materiály 
- řeší tvořivě výtvarné úkoly 
- vhodně kombinuje techniky k dosažení výtvarného vyjádření 

Kompetence komunikativní: 

- komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými 
- vyjadřuje své pocity, náladu, názory 
- vyjadřuje se výstižně a souvisle 
- připravuje se na pěveckou a recitační soutěž 
- účastní se pěvecké soutěže 
- účastní se recitační soutěže 
- komunikuje ve škole, v družině, při volnočasových aktivitách 
- komunikuje na výletech, školách v přírodě 
- jednoduše vysvětlí pravidla některých her 
- používá návod, předlohu 
- komunikuje při kooperativní práci 

Kompetence sociální a personální: 
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- tvořivě kooperuje ve skupině 
- požádá, poděkuje, je zdvořilý, pomůže 
- dodržuje pravidla sportovních, pohybových a míčových her 
- při pohybových. sportovních a míčových hrách jedná v duchu fair play 
- při pohybových aktivitách je ohleduplný a taktní 
- ocení sportovní výkony a úspěchy jiných 
- aktivně se účastní školy, cykloškoly a lyžařské školy v přírodě 

Kompetence občanské: 

- konfliktní situace řeší s citem a rozvahou, vyhýbá se hrubosti a násilí 
- využívá svoje práva, plní svoje povinnosti 
- k práci přistupuje pozitivně a odpovědně 
- dodržuje základní pravidla silničního provozu jako chodec 
- dodržuje řád školy a pravidla chování 
- navštěvuje kulturní zařízení 
- dodržuje pravidla slušného chování na kulturních představeních 
- uvědomuje si význam pohybu pro zdraví 
- uvědomuje si odpovědnost za své zdraví a bezpečnost 
- chrání životní prostředí 

Kompetence pracovní: 

- dodržuje základní hygienické návyky a pravidla bezpečnosti 
- plánuje a organizuje svoji práci 
- vytváří si správné pracovní návyky 
- přijímá a odpovědně plní zadané úkoly 
- udržuje čistotu a pořádek ve třídě a ve škole 
- s materiálem a nástroji zachází správným způsobem a zodpovědně 
- bezpečně a správně používá tělocvičné náčiní a nářadí 
- používá výtvarné prostředky, materiály a techniky 
- na základě návodu lepí, modeluje a sestavuje 
- svým jednáním napomáhá k ochraně přírody a životního prostřed

7




	5.8.7. Školní projekty

