
9. května proběhl celoškolní jarní projekt ke Dni matek s následnou odpolední zahradní 

slavností. 

Po ranním školním hlášení žáci ve svých třídách s třídními učiteli pracovali na tématu 

„maminka“, vytvořili portréty maminek, starší žáci kreslili barvy své maminky, vyráběli 

dárečky. 

V 16:oo hodin začal odpolední program – zahradní slavnost.  
 

16:00 - výdej balónků v krčku oproti ţetonům  
 

V průběhu akce vystoupení na pódiu  
 16,00 - 16,30 hod. 

 1.D - Písnička pro mámu a tátu, Muzikantská rodina 

 5.A -  Motýl 

 Taneční vystoupení vícemistrů ČR - David Červenák a Julie Stoklasová (lat. americké tance) 

 Ţáci z Rozvoje dovedností - Maminčin perník, Holki   

 16,30 - 16,45 hod.   

 Taneční krouţek ŠD - Vaříme čokoládu 

 3.A - hudební pásmo Školní den 

 16,45 - 17,00 hod. 

 Módní show v podání ţáků a rodičů 5.A třídy (společ. šaty zapůjčil svatební salon Juliana) 

 17,00 - 17,30 hod. 

 Pěvecký krouţek - Jazzový kánon, Summertime, Moje matematika 

 6.A - Sofia (el. kytara, bicí, zpěv) 

 6.B - Naštěstí (kytara, zpěv) 

 7.A - Happy (karaoke) 

 7.B - Ill Think of You (kelímky, zpěv) 

 8.B - Listen to your heart (karaoke) 

 6.A - Láska je tu s nami (el. kytara, bicí, bonga, zpěv) 
 

Prohlídka vystavených obrázků „Maminko najdi se.“ 
 

Stánky  Zdobení perníčků 
Kolo štěstí 
Ulov kytku pro maminku 
Miř a tref 
Stolní fotbal 
Srdíčkové balancování 
Srdíčkové hlavolamy a poznej svoji maminku  
Barvení na sklo 
Focení 
Mini aerobic 
Zápichy do květináče 

 

Vyzvednutí dárečků, občerstvení 
 
17.30 - závěrečné společné vypouštění balonků s přáním na odpočítání ze středového kruhu našeho hřiště



DĚDICTVÍ KROMĚŘÍŽE 

celoškolní projekt  

 

V rámci Týdne škol Unesco proběhl na ZŠ Zachar celoškolní projektový týden napříč všemi 

ročníky i sborovnou zaměřený tematicky na podporu udržitelného rozvoje. 

Garanty projektu se tentokrát stali ţáci 9. ročníků, jako nositelé myšlenky na soustavné 

zlepšování kvality vzdělávání a posilování občanství v budoucích generacích. 

Projektovému týdnu předcházelo: 

1. Pedagogický sbor absolvoval netradiční prohlídku Arcibiskupského zámku a přilehlé 

Podzámecké zahrady (památky Unesco) 

2. Ţáci 9. ročníků měli za úkol přiblíţit památky města svým mladším spoluţákům tak, aby u 

nich vyvolali zájem o kulturní dědictví Kroměříţe, o které je potřeba pečovat. Vytvořili 3 

pracovní týmy. 

První, nejakčnější, tým (v rámci celoročního projektu Deváťáci s prváky) dostal za úkol 

Květnou zahradu. Čekalo je zjišťování informací, zpracování, vymýšlení aktivit zábavných i 

poučných, odpolední návštěvy a procházky zahradou, rozdělení si rolí komentátorů. 

Druhý, nejodváţnější, tým tvořili dobrovolníci na průvodce zámkem. Nejprve dostali 

k nastudování sylabus, následně je čekala soukromá prohlídka, na kterou uţ museli přijít 

připraveni (rozdělené role, sestavené a naučené texty, případné dotazy na paní průvodkyni). 

Třetí tým absolvoval nejprve komentovanou prohlídku členky historické skupiny Biskupští 

manové. Poté i oni pracovali na svých textech, kontrolních otázkách a aktivitách pro skupiny 

mladších spoluţáků.  

 

Projektový týden: 

V průběhu týdne ţáci naší školy absolvovali komentované prohlídky Arcibiskupského zámku 

Kroměříţ, města a Květné zahrady. Aktivity deváťáků byly vedeny tak, abychom v mladších 

spoluţácích vzbudili o památky města zájem. Aby si nenásilnou formou uvědomili, ţe nejen 

stavební památky, ale i příroda je dědictvím občanů našeho města. Sami deváťáci během 

projektu začali pracovat se zodpovědností své generace za hodnoty, které zanechaly městu 

generace starší. Zjistili, ţe pro další rozvoj je potřeba nejen znát historii regionu, ale hlavně 

věnovat pozornost jeho udrţování a péči o něj.   


