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Ráda bych se s Vámi podělila o radost, kterou mi letos udělali žáci společně se svými třídními 
učiteli. Naše škola každoročně připravuje projektové dny pro naše děti. Letos však naši žáci v 
rámci celoškolního projektu „Pomáháme“ připravili řadu krásných akcí, věcí, dárečků, 
prožitků a chvilek pro druhé. Třídní kolektivy hledaly způsoby, jak pomoci druhým. Některé 
našly inspiraci po konzultaci s Odborem sociální péče města Kroměříže.  

V naší galerii na webových stránkách školy můžete shlédnout prezentace jednotlivých tříd a 
skupin, které si žáci připravili na společnou mezitřídní konferenci, jejímž cílem bylo seznámit 
zástupce všech tříd vzájemně s tím, co dobrého se podařilo vykonat. Každý zástupce 
odprezentoval aktivity své třídy a zárověň přenesl informace z konference svým spolužákům. 
Na adresu školy již nyní přišlo několik poděkování za výborný nápad a především za radost, 
kterou děti rozdávaly například v domovech a klubech seniorů, nemocnici, azylovém domě, 
rehabilitačních centrech a v charitě. Moc se mi líbilo, že děti si uvědomily, že radost udělaná 
druhým je vlastně i jejich radostí. Mgr. Petra Fečková 

PROJEKT POMÁHÁME – AKTIVITY: 

1.B, 2.C – návštěva klubu seniorů na Hanáckém náměstí, výroba přáníček, pásmo koled, básniček a příběhu o 

narození Ježíška 

1.A, 2.A, 2.B – výroba dárečků, vánoční pásmo Domov se zvláštním režimem Strom života 

1.D, 3.C – sbírka a návštěva charitativního obchůdku na Riegrově náměstí 

3.A, 4.A, 4.B, 4.C – zapojení do projektu Krabice od bot, sběr dárečků, příprava krabic s dárečky pro děti 

v azylových domech 

3.B – návštěva v domově pro seniory u Moravy, vystoupení, dárečky 

5.A, 5.B – pomoc při organizaci veřejné akce MC Klubíčko, putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem  

6.A, 6.B, 8.A – přednáška společnosti Adra o dobrovolnictví, sbírka pro charitativní obchůdek, návštěva 

obchůdku, předání sbírky, setkání s pracovníky obchůdku 

7.A, 9.A – spolupráce se ZŠ a MŠ speciální na Barbořině, 2x společně strávené dopoledne (sport, tvoření 

zábava, prohlídka obou škol….) 

7.B – výroba vánočních ozdob, zdobení vánočního stromečku a prostor Sociální rehabilitace Zahrada 

v Kroměříži, zdobení perníčků a povídání s klienty 

8.B – Mikuláš v nemocnici a domově pro seniory u Moravy a na Barbořině, příjemné dopoledne s klienty 

9.B – pečení a zdobení cukroví s klienty Sociální rehabilitace Zahrada v Kroměříži, předání informací žákům i 

rodičům o Národním registru dárců kostní dřeně 


