
8. Školní projekty 

8.1. Atletický čtyřboj 

Příprava před zahájením projektu: 

  učitelé ve své třídě provedou třídní kolo v disciplínách  

  příprava sportovišť k jednotlivým disciplínám 

  zajištění pitného režimu  

  dodržování bezpečnosti při výkonů žáků v jednotlivých disciplínách  

Realizace projektu: 

  realizováno 4 hodinami  

  sportovní soutěž reprezentují vybraní žáci  

  rozdělena po ročnících, na chlapce a dívky, 4 disciplíny vybrány vždy na začátku školního 

roku, vyučující Tv postupně žáky připravují 

určeno pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

 Mezilidské vztahy 

8.2. Hudební rozhledy 

Příprava před zahájením projektu: 

  učitelé seznamují v hodinách Hv žáky s jednotlivými skupinami hudebních nástrojů, při 

návštěvě koncertu žáci uvidí a uslyší tyto nástroje, před koncertem se žáci učí chování na 

kulturní akci, proberou vhodné oblečení, způsob ocenění výkonu hudebníků 

 

  1.ročník První krůčky k umění  

  2.ročník Klávesové nástroje  

  3.ročník Dechové nástroje  

  4.ročník Strunné nástroje  

  koncerty proběhnou v krnovské koncertní síni, učitelky s dětmi po koncertě projdou 

historickou budovu, zákulisí varhan. Projekt je realizován ve spolupráci se ZUŠ Krnov, 
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Realizace projektu: 

  jednotlivé koncerty v ročnících budou realizovány 1hodinou  

  zúčastní se všichni žáci daných ročníků (1.,2.,3.,4.) , projekt proběhne v jarních měsících 

určeno pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 



MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

1. ročník 

Název koncertu: 

První krůčky k umění 

2. ročník 

Název koncertu: 

Klávesové nástroje 

3. ročník 

Název koncertu: 

Dechové nástroje 

4. ročník 

Název koncertu: 

Strunné nástroje 

8.3. Jsme Evropané 

Příprava před zahájením projektu: 

  žáci se seznámí s evropskými státy a jejich hlavními městy v rámci učiva vlastivědy  

  žáci mohou navštívit knihovnu  

  vyhledávají informace v encyklopediích, na internetu  

Realizace projektu: 

  projekt trvá 5 – 8 hodin 

  žáci pracují jednotlivě nebo ve skupinách  

  žáci realizují projekt až po probrání učiva o evropských státech ve vlastivědě  

  projekt souvisí s těmito předměty:  

JČ - slohově zpracují, vyhledají si informace v encyklopediích, na internetu, v časopisech  

VL - získají znalosti a informace o evropských státech 

VV - zpracují výtvarně projekt 

PČ - lepí, stříhají, vyrábí vše potřebné k projektu 

Projekt vyvrcholí společnou hodinou všech 5. tříd, kdy soutěží za každou třídu vybrané 

družstvo 

Zodpovídá:  

  učitel vyučující vlastivědu v dané třídě  

určeno pro: 5. ročník 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá , Jsme Evropané 



 Objevujeme Evropu a svět 

8.4. Den Země 

Příprava před zahájením projektu:  

  žáci se seznámí se základními informacemi o životním prostředí - výklad učitele  

  vyhledávání informací na internetu  

  shromažďování materiálů o životním prostředí k referátu - knihy, časopisy, internet, 

encyklopedie, PET láhve  

Realizace projektu: 

  projekt trvá  2 – 4 hodiny 

  žáci pracují jednotlivě nebo ve skupinách  

  realizují projekt po získání informací o životním prostředí  

  projekt souvisí s těmito předměty:  

PŘ - ochrana přírody 

ČJ - čtení textů, jednotlivé slohové zpracování 

VV - výtvarné zpracování referátu 

PČ - vytváření prostorové konstrukce 

Zodpovídá: vyučující přírodovědy v 5. ročníku 

určeno pro: 5. ročník 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

 

8.5. Žiji na planetě Zemi 

Příprava projektu / týden předem / : 

  návštěva místní knihovny - práce s encyklopedií, cestopisem.  

  internet - vyhledávání obrázků ze života na jiných kontinentech, informace o různých 

etnických skupinách.  

  práce s časopisy - vyhledávání materiálů pro výtvarné zpracování projektu ( zahrnuto do 

výuky JČ - čtení )  

Realizace projektu: 

  projekt trvá 3 vyučovací hodiny  

  2 učitelky ve třídě  

  projekt souvisí s těmito předměty:  

cizí jazyk - seznámení s ukázkami různých cizích jazyků, význam užívání cizího jazyka jako 

prostředku dorozumívání, specifické rysy jazyků, 

jejich rovnocennost, respektování různých etnik, pozvání cizího etnika  

Světadíly a lidé na nich žijící 

Vzájemná komunikace, základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě 

estetická výchova - ukázky písní, hudby všech kontinentů - soutěž 

Výuka písně odlišné etnické skupiny, umění a kultura jiných etnik. 



Výtvarné zpracování - Lidé všech barev jsou si rovni - využití obrázků, malby, kresby, 

koláže-skupinová práce (výzdoba třídy) 

určeno pro: 4. ročník 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Kulturní diference 

 Multikulturalita 

  

8.6. Zdravé pískání 

Určeno: 

  žákům tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy 

Realizace: 

  v rámci výuky rozšířené Hv 

  základy hry na zobcovou flétnu  

Zodpovídá: 

  vyučující Hv v dané třídě  

určeno pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník 

8.7. Krnov - naše město 

Příprava před zahájením projektu: 

  seznámení s učivem o Krnovu  

  návštěva krnovské knihovny, muzea, informačního centra  

  získání informací - internet, knihy, publikace, kalendář  

Realizace: 

  projekt trvá 10 - 20 hodin  

  žáci pracují jednotlivě i ve skupinách  

  realizují projekt až po získání informací o městu  

  projekt souvisí s těmito předměty:  

JČ - texty v článcích, jednoduché slohové zpracování 

PRV - získání znalostí a informací o Krnově 

VV - projekt zpracují výtvarně 

PČ - lepí, stříhají a vyrábí vše potřebné  

Zodpovídá: vyučující prvouky v dané třídě  

určeno pro: 3. ročník 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Rozvoj schopností poznávání 


