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Anotace ročního projektu 

2. ročníku 2022/2023 

„NA VLNÁCH DOBRODRUŽSTVÍ“ 

 

CÍLE PROJEKTU 

Motivace pro každodenní práci 

Propojování předmětů zábavnou formou s touto tématikou 

Rozvoj čtenářských dovedností 

Postupný rozvoj všech klíčových kompetencí 

Rozvoj sociálně osobnostní stránky dítěte a utváření kladných 
vztahů mezi dětmi 

Vzdělávání v souvislostech 
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ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 

 

Projekt bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 6.10. 20022 v rámci 
společného přespávání ve škole a bude probíhat v průběhu 
celého školního roku. 

Jednou měsíčně (nejlépe v pátek) bude tzv. projektový den 
nebo proběhne školní akce pro celý ročník, která bude 
provázána s očekávanými výstupy čtrnáctidenního plánu.  
Konkrétní časovou dotaci určí učitelé podle momentální situace 
a časových možností tříd. 

Mezi plánované akce celého ročníku patří: přespávání ve škole, 
divadelní představení, čtenářské dílničky, dvě netradiční 
předávání vysvědčení, tělocirk v Cirqueonu, zotavovací pobyt 
druháčků, dále pak projektové dny. 

 

FORMY PRÁCE 

Individuální a skupinová práce 

Práce s textem (metody RWCT) 

Dramatická realizace 

Výtvarné vyjádření 

Reflexe a sebereflexe 

Myšlenková mapa 

Pětilístek 

Brainstorming 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 

Kompetence sociální a personální 

·  Diskuse v malých skupinách i v rámci celé třídy 

·  Žádost o pomoc, nabídka pomoci 

·  Práce ve dvojicích, skupinová práce 

 

Kompetence k učení  

 · Pozorování 

·  Diskuse 

·  Poslech a reprodukce 

 

Kompetence komunikativní 

·  Rozšiřování slovní zásoby žáků 

·  Rozvoj a upevňování správné, srozumitelné stavby větných 
celků k vyprávění 

 

Kompetence pracovní 

·  Dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní 

·  Aktivní příprava a udržování učebního prostoru 

·  Bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů a vybavení 

 

 



4 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj -  Sebepoznání a sebepojetí 

Komunikace 

Mezilidské vztahy 

Kooperace 

Poznávání lidí- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech. 

Morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Environmentální výchova  

Základní podmínky života – vztah člověka k přírodě 

Multikulturní výchova  

Lidské vztahy – odlišnosti mezi námi, vzájemný respekt 

 

VÝSTUP PROJEKTU 

Každý žák si v rámci projektu povede svůj LODNÍ DENÍK, do 
kterého bude zaznamenávat své dojmy z jednotlivých akcí. 


