
 

Poznáváme své děti 

 

    V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání 

Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem „Poznáváme své děti“. V rámci této dotace  

na naší škole probíhala a probíhají setkání rodičů a žáků při společný dílnách, sportovních a 

kulturních akcích. 

    Setkávání s rodiči u nás na škole probíhají již několik let, proto jsme město zažádaly o 

pomoc v rámci dotace na nákup různého výtvarného materiálu, sportovních pomůcek, ale i 

odměn pro děti. Tato setkání probíhají v mnoha třídách a skoro vždy se jich zúčastňuje 

většina rodičů. Poznávají tak své děti nejenom při práci, ale i mezi svými spolužáky a 

vrstevníky. Cílem projektu bylo zapojit především rodiče žáků nižších tříd I. stupně ZŠ do 

školních, ale především mimoškolních aktivit. Rodiče měli a mají o tyto akce velký zájem. 

Snažíme se touto formou předcházet problémům u mladistvých, které vznikají především 

z nedostatečné komunikace se svými rodiči. Tímto projektem jsme se snažily podpořit zájem 

rodičů o své děti a jejich postavení v dětském kolektivu. Ukázat jim, že čas se dá s dětmi 

trávit smysluplně a zajímavě již od nejútlejšího školního věku. Vhodným řešením jsou právě 

tyto mimoškolní aktivity rodičů a dětí a společné akce školy. Naší snahou bylo a je zamezit 

budoucím problémům s používáním návykových látek a vzniku rizikového chování, které se 

objevuje již na konci docházky na I. stupni ZŠ. Navržené aktivity navazují na minimální 

preventivní program školy a doplňují jej v oblasti primární prevence. 

    Pro rodiče a děti jsme připravily tvořivé dílny spojené s tradicemi a zvyky. Při jedné dílně 

si děti připravovaly lucerničky na svátek sv. Martina. V tento den se s rodiči společně vydaly 

průvodem a všichni tak oslavili svátek sv. Martina. Při vánoční dílně si s nimi vyráběly 

vánoční ozdoby.  Další takovou akcí byly společné výlety. Jedním z nich byl výlet na  

K-farmu do Žežic. Zde si žáci připravili krátké divadelní představení, do kterého se zapojili i 

rodiče. Společný výlet se velmi vydařil a děti si to s rodiči velmi užily. Velký úspěch měla i 

poslední akce – netradiční sportovní odpoledne, kde si rodiče s dětmi vyzkoušeli svou 

zdatnost a prověřili svou obratnost. Děti pro rodiče připravily občerstvení a zábavný program. 

Všichni odcházeli s úsměvem a dobrou náladou.  

     Všechny akce probíhaly ve velmi milém a přátelském duchu. Chtěly bychom proto touto 

cestou poděkovat všech našim rodičům, že nám při těchto akcích velmi pomáhají, nejenom 

s organizací, ale i fotodokumentací a občerstvením. Děkujeme i našim žáčkům a doufáme, že 

i po skončení tohoto projektu se budou všichni těchto akcí zúčastňovat s úsměvem, dobrou 

náladou, ale i nápady. Nakonec bychom všichni chtěli poděkovat za poskytnutou dotaci MěÚ 

Příbram, která nám umožnila tyto akce uskutečnit. 

 

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výlet na K-farmu 

Společně s rodiči a prarodiči žáci vyrazili v rámci dotace od města Příbram na společný výlet 

do Žežic. Zde si žáci připravili krátké divadelní představení, do kterého se zapojili i rodiče. 

Společný výlet se velmi vydařil a děti si to s rodiči velmi užily. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

Sportovní odpoledne pro rodiče a děti 

Toto odpoledne se konalo listopadu. Žáci si s rodiči zasoutěžili v družstvech a prověřili svou 

zdatnost a obratnost. Zhlédli ukázky dovedností jednotlivých žáků. Při cvičení i soutěžích 

podávali rodiče i děti výborné výkony. 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Lucerničkový průvod 

V listopadu se prvňáčci vypravili s rodiči na oslavu sv. Martina na lucerničkový průvod. Děti 

si lucerničky vyrobily ve škole za pomoci svých rodičů. Materiál byl zakoupen z prostředků 

dotace MěÚ Příbram. V doprovodu rodičů i rodinných příslušníků došly na náměstí 

Březových Hor a pak s paní učitelkou dorazily k prokopskému kostelíku, kde potkaly 

poustevníka Martina. Ten je obdaroval svatomartinskými rohlíčky ve tvaru podkovy. Domů si 

odnesly lucerničku, která jim svítila u postýlek. 

 

 
 

 



 

 
 

Tvořivé dílny spojené s vánoční besídkou 

Tyto dílny se uskutečnily v prosinci. Žáci s rodiči vyráběli vánoční ozdoby a přání. Poté děti 

předvedly své vánoční vystoupení. Vánoční posezení se velmi vydařilo. 

 

 



 
 

 



 


