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Úvod 

Poslední květnový den jsme našim žákům připravili projektový den na téma: Sportujeme pro radost, 

pod vedením lektorek z Olomouckého Centra pohybu- Lenky Fasnerové a Anny Černé. Žáci měli 

možnost vyzkoušet si houpací křeslo Woudink, jízdu na koloběžkách, cvičení s velkými kruhy, hru 

Petangue a hru Mikádo. Tento projektový den jsme uspořádali v rámci Šablon 

Věková skupina 

Projektového dne se zúčastnili všichni žáci praktické školy dvouleté. 

Cíl projektu 

- Pohyb 

- Fair play 

- Vyzkoušet si různé pohybové aktivity a hry 

- Protahování se, správné držení těla 

Časová dotace 

Přípravná fáze: 2 hodiny 

Vlastní akce: 4 vyučovací hodiny 

 

Časový harmonogram 

9: 00- 9:15 Úvod, představení stanovišť 

9: 15- 10:30- Dvě stanoviště 

11:00- 12: 40- Dvě stanoviště 

 

 

 



Realizace projektu 

Projektový den se konal na zahradě školy a školním hřišti.  

Žáci byli rozděleni do skupin po třídách, kde je měl na starost vždy 1- 2 pedagogové a procházeli si 4 

různá stanoviště. 

Paní Lenka Fasnerová z centra pohybu měla na starost jízdu a koloběžkách, slečna Anna Černá měla 

na starost houpací prkno Woudink. Paní učitelka Regina Valentíková nás provedla světem kruhů, kde 

jsme si zatancovali a zacvičili s velkými kruhy, hry Mikádo a Petangue jsme si vyzkoušeli sami. 

Děkujeme paní Lence Fasnerové a Anně Černé za dovezení koloběžek, woudink prken a realizaci 

projektového dne. Děkujeme paní učitelce Regině Valentíkové a paní učitelce Petře Spáčilové za 

realizaci projektového dne a komunikaci s centrem pohybu. 

Zdroje a pomůcky 

- Woudink prkna 

- Koloběžky 

- Mikádo 

- Petangue 

- Kruhy 

 

Zhodnocení projektového dne 

Tento projektový den se nám velmi vydařil. Počasí nám přálo. Žáci si pohybové aktivity užívali, 

vyzkoušeli si aktivity, které třeba ještě nikdy předtím nevyzkoušeli. Žáky nejvíce zaujali koloběžky, 

woudink prkna a kruhy. Vnímala jsem nadšení jak žáků, tak pedagogů. Byla znát dobrá nálada, 

úsměvy na tvářích a spokojenost. 

Zapsala: Lenka Zbořilová 

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii. 

 

 

 

 

 

https://www.sluch-ol.cz/galerie/projektovy-den-sportujeme-pro-radost

