
Název projektu:  „Zveme děti i vás prožít společný čas“ 

 

Anotace projektu: Tento projekt je vystavěný jako cyklus jednotlivých akcí a aktivit v naší 

škole, které propojuje myšlenka zapojení rodičů dětí a jejich kamarádů i veřejnosti do života 

školy, sdílení reálných prožitků a zprostředkování nových poznatků zajímavým a nevšedním 

způsobem. 
 

 

Cíle projektu: 

• podpora dětí v jejich poznávání, zkoumání, objevování a získávání nových zkušeností, 

podpora zájmu dětí o pracovní činnosti, získávání pracovních návyků 

• podpora motivace dětí prostřednictvím sdílených aktivit s rodiči a blízkými 

• podpora sebevědomí dítěte a jeho schopnosti řešit problémy a nebát se být svůj a 

originální (mít nápady), rozvoj fantazie a tvořivosti dětí 

• zapojení rodičů i veřejnosti do aktivit a života školy, podpora vztahu dětí ke starší 

generaci 

• prevence sociálně patologických jevů, tolerance k odlišnostem a jejich přirozené 

přijímání 

• prevence bezpečného chování v provozu, podpora a rozvoj pohybových dovedností dětí 

 

 

Spolupracující partneři 

• 28. ZŠ plzeň, ČZU Praha 

• ZOO a BZ Plzeň 

• Městská policie Plzeň, BESIP 

• Sokol Plzeň-Letná 

• rodiče dětí 

• veřejnost 

 

Jednotlivé akce projektu: 
 

• „Ptáci online“ 

projekt probíhající v naší škole od února 2017 (je realizován a podporován ČZU 

v Praze) bude na jaře 2020 pokračovat  

• „Motýlí svět“ 

projekt odborně zajištěný ZOO a BZ Plzeň, ve kterém budeme znovu pozorovat reálné 

vývojové fáze motýlů, nahlédneme do světa motýlů nejen z našich krajin, 

předpokládáme zapojení rodičů i veřejnosti (tvorba motýlů různými technikami), 



společné pozorování, motivaci žáků základní školy k přímému pozorování 

prostřednictvím zapůjčených pomůcek 

• „po poledni rušno není, těšíme se na pohádkové čtení“ 

rodiče, prarodiče i kamarádi mohou přijít přečíst dětem svou oblíbenou pohádku 

před spaním, společné čtení, povídání o příbězích i životních zkušenostech 

ve spolupráci se základní školou budou dětem číst také žáci 2. stupně  28. ZŠ 

 

• „v maskách nám tu bude hej, blíží se karnevalový rej“ 

zábava a legrace při poznávání masek i dětí, které se do nich oblékly, dopoledne plné 

tance, her a promenád 

 

• „maceškový květ rozzáří náš svět“ 

každý může jednou maceškou, kterou zasadí do připraveného záhonu u vstupu 

do budovy školy přispět ke zkrášlení naší zahrady a potom se o záhon i starat, 

tentokrát bude rozšířeno o možnost sázení do vyvýšených záhonů (barevná louka, 

zelenina) 

 

• „lepit, tvořit, malovat – to mě baví, to mám rád“ 

oslava Dne Země formou pracovních dílen na třídách – každý si z připraveného 

materiálu a podle námětů může vytvořit něco pěkného pro radost  - různé náměty     

na tvoření z přírodních materiálů 

 

• „pojďme tělo rozhýbat, trochu si zasportovat“ 

možnost společně si užít sportovní odpoledne na naší školní zahradě a možná získat 

i malou odměnu za snahu a vytrvalost  

 

• „s přírodou jsme kamarádi, zkoumáme ji velmi rádi“ 

pokračování dlouhodobého pozorování vývoje ptáků a motýlů, tentokrát vyzkoušíme 

i pěstování masožravé rostliny 

 

• „pojedeme tam a zpátky cestou rovnou za zvířátky“ 

jarní návštěva ZOO spojená s prohlídkou novinek a setkáním s ošetřovateli (vstupné 

hrazeno zřizovatelem) 

 

• „zvonec zvoní, školka končí, školáci se s námi loučí“ 

slavnostní loučení se s budoucími školáky, kteří si vyzkouší svoje dovednosti, dostanou 

malé dárky na památku a společně si opečeme něco na zub, s interaktivním 

programem pro děti 

  

• „děti svátek mají, společně si hrají“ 

oslava svátku všech dětí formou aktivit na školní zahradě (malování na obličej, jízdy 

na koloběžkách na dopravním hřišti za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň), 



jehož součástí bude i výstava prací dětí („výstava na plotě“) z celoroční práce dětí 

 

Součástí projektu jsou i další podzimní a zimní aktivity 

• „na zahradě otevřené dobroty si opečeme“ 

společně strávené odpoledne na školní zahradě – malování na obličej, opékání chlebového těsta, 

aktivity na dopravním hřišti, pohybové hry, povídání, posezení 

• „večer tichou noční tmou projdeme se zahradou“ 

malá zkouška odvahy dětí ve známém neznámém prostředí školní zahrady, s lampičkou po stopách 

světýlek, hledání blízkých v zahradní tmě, pozorování noční oblohy 

• „od čertů a andílků dovezeme zvířátkům Mikulášskou nadílku“ 

zvířátkům ze ZOO přivezeme dobroty v podobě starého pečiva, ovoce a zeleniny a prohlédneme si, jak 

žijí v zimě 

• „cukrovím a jehličím třídy pěkně provoníme, s básničkou a písničkou u stromečku posedíme“ 

adventní čas si zpříjemníme společně stráveným odpolednem při sdílení radosti z nových hraček   

 


