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Celoroční projekt školy :  
„ Kde se nám dobře žije“

Almanach školního roku 2018 / 2019 ZŠ a MŠ při FN Motol v Praze nabízí stručný přehled
výstupů hospitalizovaných žáků a jejich prací v celoročním projektu školy „ Kde se nám
dobře žije“. Jeho realizace probíhala na všech odděleních MŠ, I. stupně ZŠ, II. stupně ZŠ i
se žáky SŠ dílčími projekty např.:

-Ptáci v umění, Naše ptactvo - 100 let vzniku ČSR 28.10. 2019

-Halloween - Vánoce

-Poklady naší země - Březen, měsíc čtenáře

-Pozor, jedu ! - Velikonoce

-Čas - Tulipánový den

-Lego den -Dvě malá sklíčka….



Zpětná vazba žáka projektu :  
„  100 let vzniku ČSR 28.10. 1918“  



Koláž z pracovních listů žáků:

-peníze 

-státní  symboly 

-ČSR jako mnohonárodnostní stát  



Halloween 
Výstup žáků - výklad původu svátku 

- volná tvorba 



Vánoce na DPK
- tvorba svícnů

- tvorba vánočních pozdravů
- výzdoba tříd

- pečení vánočního cukroví



Projekt - Poklady naší země 



Zpětná vazba  žáka projektu :

„ Poklady naší země“



Projektu se účastnilo 23 žáků II. stupně ZŠ při FN Motol, kteří si

vybírali ze tří pracovních dílen. V závěru projektu žáci prezentovali

své výstupy a hodnotili přípravu pracovních dílen a vlastní práci.

Pracovní list žáka v projektu: 

„Poklady naší země“

- pracovní dílna



„Muž, který sázel stromy“ 
– poslech audio knihy

Filosofie knihy pojednává                 
o nesobeckém konání pastýře, 
kterému se i přes mnohá úskalí, 
nehledě na okolní svět, podařilo 
změnit neživou, neobydlenou 
krajinu v ráj pro všechny.



Projekt : „ Naše ptactvo“

Projekt začal zajímavou besedou

s Mgr. Gabrielou Dobruskou. 

Žáci si ověřovali znalosti pomocí experimentů a 

v pracovních listech.

- V německém jazyce pojmenovávali 

jednotlivé ptáky a určovali jejich 

charakteristické vlastnosti. 

- Ve fyzice vyráběli Pannovu flétnu, vyzkoušeli 

si vnímání zvukových frekvencí a diskutovali 

o hygieně sluchu. 

- Celý projekt ukončily mluvnické hrátky           

v českém jazyce.



Výstupy žáků v projektu :

„ Naše ptactvo „ 



Projekt : „ Březen, měsíc čtenářů“ 



Cílem projektu „ Březen, měsíc 
čtenářů“ bylo podpořit čtenářské 

dovednosti u dětí.



Práce žáků v projektu-Pozor, jedu!
Žáci získali 

informace 

ke všem 

nejdůležitějším

tématům dopravní 

výchovy.

Zopakovali si 

např. 

důležitá tel. čísla

a dopravní značky. 



Velikonoce na DPK – velikonoční dílny:   
- pečení perníčků

- tvorba velikonočních věnců
- tvorba velikonočních přání



Projekt : „ Čas“ 
v Národním technickém muzeu byl spojen i s 

prohlídkou expozice
dopravy v ČR



Projekt:                      Projekt:

„Tulipánový den“  a  „Lego den“ 
ve spolupráci s Pediatrickou klinikou a společností KID  

- práce žáků  -



Projekt : „ Dvě malá sklíčka“ 

.

- Žáci zhlédli výukový program „ Dvě malá sklíčka“ 

v Planetáriu města Prahy. 

- Vypracovali pracovní listy z fyziky - optiky.

- Zabývali se životem Galilea Galileiho.

- Předvedli dramatizaci jeho života a fyzikálních 

experimentů a objevů. 

- Za tímto účelem vyráběli  také škrabošky pro karneval 

na dvoře Cosima Medici.



Závěr školního roku 2018/ 2019


