
S P O L E Č N Ě    A    S    Ú S M Ě V E M 

 

Po velmi úspěšném projektu k 50. výročí otevření naší školy navazujeme na tradici 

společných tematicky zaměřených odpolední na školní zahradě projektem „Společně a 

s úsměvem“, který je volným pokračováním již realizovaných akcí v minulých letech. Akce 

by měly podpořit pocit sounáležitosti se školou, podporovat rozvoj korektních i neformálních 

vztahů mezi dětmi, rodiči, veřejností i školou, motivovat děti k poznávání světa i vytváření 

nových přátelství, ke vzájemné toleranci a také programově pomoci v integraci dětí se  SVP 

v naší škole.    

V rámci projektu budeme realizovat následující akce: 

 „Tancem, letem pohádkovým světem“ 

děti se ocitnou ve světě pohádkových postav, nadpřirozených bytostí a masek 

z pohádkové říše, kde si formou her vyzkouší jeden den, jak se žije v pohádce 

 „Ze starého nové“ – oslavíme Den Země 

tradiční oslava tohoto dne formou pracovních dílen na třídách a na školní zahradě, 

kdy si děti, rodiče, kamarádi, ale i příchozí z řad veřejnosti mohou tvořit a zkusit 

vyrobit něco nového z připravených materiálů dle námětů pedagogů školy, 

v rámci tohoto projektu budeme vytvářet ze šišek sovy, nové tašky z recyklovaných 

papírů jako dárek, nová trička ze starých pro radost a pavouky pro štěstí,   

součástí této akce bude i podpora postiženého dítěte vzdělávajícího se v naší škole 

formou sběru plastových víček – příchozí je přinesou jako vstupenku na akci 

 „Jarní probouzení“ 

chtěli bychom zopakovat velmi vydařenou akci z předešlého školního roku, 

do které se zapojili nejen rodiče s dětmi z naší školy, ale i veřejnost a maminky 

s dětmi, které přišly k zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší školy na následující 

školní rok 

společně se pokusíme zasadit jarní květiny do připraveného záhonku ve tvaru, 

který symbolizuje vzdělávání v naší škole, součástí jarního probouzení bude i společné 

sázení zeleniny a jahod do záhonků a pařenišť na školní zahradě 

 „Slavíme s dětmi“ 

společně s dětmi i jejich kamarády oslavíme Den dětí ve spolupráci se Sokolem Plzeň-

Letná, který již tradičně pořádá hravou akci s velmi zajímavými aktivitami nejen 

ze světa dětí, ale i dospělých, naše škola se přidává k této akci nabídkou dalších 

činností na naší školní zahradě jako jsou sportovní aktivity rozvíjející pohybové 

dovednosti dětí, možnosti jízd dětí na koloběžkách na vlastním dopravním hřišti se 

světelnou a zvukovou signalizací za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň, 

či malování na obličej 

 „Společně a s úsměvem“ 

předvedou předškoláci rodičům i veřejnosti, co se v průběhu docházky do mateřské 

školy naučili (formou her a různých rytířských aktivit na školní zahradě) – absolvují 

„zkoušky“ školní zralosti a při tomto společně stráveném odpoledni se závěrečným 

posezením u ohně s opékáním špekáčků budou slavnostně pasováni na školáky 

a za svoje dovednosti dostanou malé odměny, které budou nejen pro radost, 

ale i pro dobrý start na základní škole 

 

 



Cíle projektu: 

 zapojení rodičů i veřejnosti do života školy 

 podpora zájmu dětí o pracovní činnosti, vytváření vztahu dětí k práci, 

pracovním činnostem a návykům 

 podpora spolupráce dětí s rodiči, vztahu dětí ke starší generaci 

 prevence patologických jevů a tolerance k odlišnostem a jejich přirozené 

přijímání 

 rozvoj fantazie a tvořivosti dětí 

 prevence bezpečného chování dětí 

 rozvoj a podpora sebevědomí dítěte 

 přirozené sdílení prožitků s kamarády, rodinou 

 

Cílové skupiny: 

 děti z mateřských škol 

 rodiče, sourozenci, příbuzní 

 veřejnost 

 žáci 28. ZŠ Plzeň 

 

 

 


