
 

 

„Bezpečí 2015“ 
 

Celoškolní podzimní projekt zaměřený hlavně na bezpečí ve škole, ale i jinde.  

1. třídy měl projekt zaměřený hlavně na pravidla ve třídě, a jak se v bezpečí 

odráží. Spolupracovaly se žáky 9. ročníku. 

2. a 3. ročníky se již více zaměřily na bezpečí celkové a hlavně ve škole. 

U 4. a 5. ročníků se problematika rozšířila i na používání ICT. 

Na II. stupni vzniklo několik stanovišť, kde se střídaly skupiny tříd po 25 

minutách. 

Témata: První pomoc u nehody a jinde 

                Bezpečný internet 

                Kyberšikana 

                Nebezpeční (zlí) lidé 

                Nebezpečné situace 

                Bezpečná škola a okolí 

                Nástrahy přírody 

                Sebeobrana 

 

 

 



 

 

CELOŠKOLNÍ JARNÍ 

PROJEKT 

TIBET 
Ve dnech 29. února a 1. března 2016 proběhla 

celoškolní akce spojená s mezinárodní akcí "Vlajka pro 

Tibet", ke které se naše škola letos 10. 3. 2016 připojila. 

Žáci celé školy se prostřídali na besedě o Tibetu, 

ochutnali čaj s mlékem, vyzkoušeli si tibetský tanec a 

kaligrafii s rodilým Tibeťanem. Další činností 

navazovali potom ve třídách se svými vyučujícími. 

Vyráběli mandaly, vlaječky, plakáty, četli si tibetské 

pohádky a deváťáci viděli i film Sedm let v Tibetu. 



 

DEN  ÚCTY KE  STÁŘÍ 

„Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a 

kultur.“  

Tento krásný citát pronesl Ladislav Klíma (1878 – 1928), český filozof a 

romanopisec, v době, kdy ještě nebyl 6. duben vyhlášen Dnem úcty ke stáří. Přesto 

v něm nalezneme mnoho pravdy a moudrosti. ZŠ Zachar v Kroměříži se do oslav 

tohoto dne zapojila hned několikrát. 

Naši prvňáčci se těšili na den, kdy jim do školy přijdou přečíst pohádky a příběhy 

jejich babičky, povyprávět si s nimi a prostřednictvím četby spolu zažít něco 

výjimečného a krásného. Než se tito malí žáčci sami naučí číst, je četba s babičkou 

nebo dědečkem tím nejhezčím okamžikem, který spolu mohou zažít. 

Těm o trochu starším, tedy žákům 3. a 4. ročníků, četli lidé z Centra pro seniory 

Zachar příběhy, které měli dříve rádi. Představili hlavní hrdiny knihy, přečetli několik 

ukázek s otázkami z četby a vůbec vytvořili velmi příjemnou atmosféru mezi dětmi. 

Na základě těchto přečtených textů žáci nakreslili obrázky, ze kterých si Centrum pro 

seniory Zachar vytvořilo výstavku dětských prací a výzdobu chodby. 

Další velice zdařilou spolupráci mezi dětmi a seniory si užili žáci 6. ročníku, kteří měli 

možnost podívat se na dílničku rukodělných prací v Centru pro seniory Zachar, kde si 

mohli spoustu věcí sami vyzkoušet. Některé děti například poprvé viděly techniku 

drhání, paličkování nebo i netradiční výtvarné techniky, které nám zručné ženy 

předvedly. 

Přímo v Den úcty ke stáří, tedy 6. dubna, si sboreček ZŠ Zachar společně zazpíval 

se sborem seniorů a harmonikářem. 

Naše škola se spolupráci se seniory věnuje již dávno. Například loni v adventním 

čase žáci 6. B třídy rozhodli, že zpříjemní pobyt obyvatelům Domova pro seniory ve 



Vážanech tím, že jim připravili krátké pásmo vánočních koled a básní, upekli 

perníčky a předali malé dárečky, které samy vyrobili. Celá návštěva se velmi vydařila 

a vykouzlila úsměvy jak na tvářích dětí, tak i seniorů. U některých starých lidí se 

objevily i slzy dojetí. (zapsala L. Nesvadbová) 

 

 


