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Organizátoři projektového dne:  
 

1. Organizátoři: členové metodického sdružení 1. stupně ZŠ  

2. Vedoucí projektového dne: Mgr. D. Stratilová  

3. Komunikace a zajištění návštěvy školy Gymnázia – Hejčín: Mgr. E. Michalíková 

4. Příprava pohádky ke zhlédnutí na interaktivní tabuli: K. Kučerová  

5. Tlumočení do ZJ: K. Kučerová  

6. Zajištění pomůcek z kabinetu ČJ: Mgr. D. Stratilová  

7. Vytvoření textu k dějové posloupnosti a scénář: Mgr. M. Skřivánková  

8. Vytvoření pojmů, písmen, obrázků a znaků ke skládání: Mgr. D. Stratilová  

9. Domino textové, obrázkové: Mgr. E. Michalíková, Mgr. Z. Molinari  

10. Zapůjčení masek z MŠ: K. Kučerová  

11. Zapůjčení a vytvoření kulis: K. Kučerová, Mgr. E. Riedingerová, Dis., L. Kučerová,  

     L. Látalová 

12. Výtvarná dílna: Mgr. H. Hloušková, A. Weinbergerová  

13. Zajištění pracovních listů: Mgr. D. Stratilová, Mgr. Z. Molinari, Mgr. E. Michalíková  

14. Sportování s pohádkou: Mgr. E. Michalíková  

15. Divadelní představení: Mgr. D. Stratilová, Mgr. H. Hloušková 

16. Hudební překvapení: Mgr. J. Mrňková 

17. Sladká odměna: Mgr. J. Mrňková, ve spolupráci se školní jídelnou  

18. Vytvoření plakátu: K. Kučerová  

19. Fotodokumentace: Mgr. D. Stratilová, K. Kučerová, L. Látalová, Mgr. Z. Mazalová 

20. Zpráva na webové stránky školy: Mgr. M. Skřivánková  

21. Vytvoření nástěnky a zpracování fotografií: PaedDr. K. Říkovská, Mgr. Z. Mazalová  

22. Zpracování zprávy z projektového dne: Mgr. D. Stratilová 

 

 

Úvod  

 
 Členky metodického sdružení 1. stupně ZŠ si na schůzce metodického sdružení odsouhlasily, že budou 

i nadále pokračovat v dlouhodobém plánu, který si vytyčily minulý školní rok, a to zařazovat 

projektové vyučování se zaměřením na čtenářskou gramotnost. Letos si připravily pohádku  

„O dvanácti měsíčkách“, ke které vytvořily různé aktivity. Cílem projektového dne bylo hravou formou 

rozvinout všechny oblasti čtenářské gramotnosti u žáků. Součástí projektových dnů byla i návštěva  

a spolupráce s Gymnáziem Hejčín. 

 

 

Věková skupina: 

 
 Projektu se zúčastnili žáci 1. - 5. ročníku ZŠ a studenti Gymnázia Hejčín. 
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Návštěva Gymnázia Hejčín dne 2. 12. 2019 

 
1. Prohlídka školy, tříd a odborných učeben. 

2. Zhlédnutí divadelního představení – připravili studenti Gymnázia Hejčín. 

3. Rozdělení do skupin a práce s PL. 

 

 

Časová dotace dne 3. 12. 2019 v rámci vyučovacího procesu: 

 
1. Přípravná fáze – viz harmonogram 

-  seznámení žáků s plánem a organizací projektového dne  

 

2. Vlastní akce - viz harmonogram 

 

3. Závěrečná fáze - 2 hodiny 

-  výtvarné zpracování tématu  

-  práce s textem a obrázky  

-  lepení zpracovaných pracovních listů do literárních sešitů  

 

 

Časový harmonogram 3. 12. 2019  

 
8:00 – 8:10  – třídní učitelé ve svých třídách – seznámí žáky s náplní projektového dne 

8:10 – 8:15  – přesun do velké tělocvičny 

8:20 – 8:50  – pohádka „O dvanácti měsíčkách“ – film na 3PANELU 

         – žáci Gymnázia – Hejčín Olomouc – prohlídka školy 

8:50 – 9:40  – příprava kulis, kostýmů, divadelní představení 

9:40 – 10:00  – svačina v jídelně, příprava stanovišť 

10:00 – 11:30  – plnění úkolů na stanovištích 

11:30 – 11:45  – ukončení aktivit v tělocvičně, vyhodnocení, rozdání odměn – jablka 

11:45 – 12:40  – zpracování PL ve třídách, lepení do deníku 

Následující den – práce s textem a obrázky v rámci hodin JJK, shrnutí  
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Popis stanovišť dne 3. 12. 2019 

 
1. Zhlédnutí krátké pohádky „O dvanácti měsíčkách“ na 3PANELU - uvedení do tématu, pohádka 

tlumočena do ZJ.  

2. Divadelní představení žáků – dramatizace pohádky. 

3. Puzzle a pexeso - obrázky k pohádce.  

4. Dějová posloupnost příběhu - práce s dějovými obrázky a textem.  

5.  Sestavování pojmů z písmen k obrázkům a znakům - možnost s nápovědou nebo bez nápovědy.  

6.   Domino textové a obrázkové - jednoduché otázky a odpovědi k pohádce.  

7.   Výtvarná dílna - výroba čelenky.  

8.   Pohybové aktivity - 12 pohybových aktivit = 12 měsíců.  

9.   Sladká odměna pro každého žáka – jablíčko a lízátko.  

10. Pracovní listy k pohádce.  

 

 

Zdroje a pomůcky  

 
- obrazový materiál z kabinetu českého jazyka ZŠ 

- zapůjčení kostýmů a kulis k pohádce - MŠ 

- výtvarné potřeby - papíry, pastelky, lepidla, nůžky  

- papíry a laminovací folie k výrobě a laminování pomůcek             

- zajištění stolů, příprava malé i velké tělocvičny  

- zajištění sportovního náčiní  

- zajištění jablek a sladkostí 

 

 

Zhodnocení projektového dne  

 
Oba projektové dny se velmi vydařily. Všichni žáci ve spolupráci se studenty a pedagogy plnili různé 

aktivity se zájmem a chutí. Všichni jsme si užili i obě divadelní představení. Během celé akce panovala 

příjemná atmosféra a kromě splnění cíle v oblasti čtenářské gramotnosti, došlo i k navázání nových 

kamarádských vztahů. Velké poděkování za organizaci a hladký průběh patří nejen pedagogům  

1. stupně ZŠ, žákům ZŠ, vedení školy za podporu, ale také paní učitelce Mgr. Marcele Heřmanové  

a studentům Gymnázia Hejčín za příjemnou návštěvu a přípravu aktivit pro naše žáky.    

 

Olomouc 6. 12. 2019                       Zapsala: Mgr. Drahomíra Stratilová 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 – pozvánka na projektový den – plakát 

Příloha 2 – fotografie 

Příloha 3 – ukázka pracovního listu 
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Příloha 1 – pozvánka na projektový den – plakát 
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Příloha 2 – fotografie: 
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Příloha 3 – ukázka pracovního listu 

 

 


