
V letošním školním roce 2022/2023 budou na škole probíhat tři celoroční projekty: 

Celoroční projekt „Buď fit!“ 

Právě pohyb je jeden z nejrozšířenějších jevů v živé přírodě. Tělesný pohyb nás provází na 

každém kroku doslova i v přeneseném slova smyslu. Můžeme jej ovládat vůlí, snadno 

sledovat jeho parametry, rozsah, sílu i způsob provedení. A můžeme  jej obdivovat na 

sportovním stadionu, v hledišti divadla, či na televizní obrazovce. Dá se jim unést, či dokonce 

vzrušit. 

Kondice by měla být součástí našeho životního stylu. Člověk v dobré kondici nejen dobře 

vypadá, ale cítí se lépe a být fit znamená prospívat svému zdraví. 

Dostatek pohybu pozitivně ovlivňuje náš tělesný i psychický vývoj. Z pravidelného pohybu 

má prospěch každá část lidského těla a výsledkem je proto lepší celkový fyzický i psychický 

životní pocit. 

Sport je prospěšný v mnoha směrech. 

 Posiluje a zpevňuje svalstvo, bez pohybu by svaly ochably a prorostly tukem. 

 Udržuje ohebnost kloubů, aby nebyly ztuhlé a nebolely nás.                        

 Prohlubuje dýchání, vdechujeme více kyslíku. Zkonzumovaná potrava se musí v těle 

sloučit s kyslíkem, aby se mohla proměnit na energii. 

 Posiluje srdce, které potom pracuje mnohem účinněji a s menší námahou. 

 Náš výkon bude při menším vydání energie mnohem  vyšší. 

 Zlepšuje  krevní oběh, cévy jsou pružnější. 

 Výživa a kyslík jsou rozváděny krví po našem těle s daleko větším efektem. 

 Podporuje rychlost vašich reakcí, koordinaci a půvab, náš mozek i nervový systém bude 

výkonnější. 

 Spaluje  energii a pomáhá udržet štíhlou postavu.                                          

 Pomáhá relaxovat a bojovat proti stresům, které jsou příčinou mnoha onemocnění.  

Být fit znamená být zdravý …… těšit se ze života!  

Zlaté pravidlo pro každé cvičení zní:„ Důležité je začít, postupně přidávat a vytrvat!“ 

My ve škole víme, jak je pohyb důležitý pro naše zdraví, a protože také rádi měříme své síly a 

dovednosti se spolužáky, budeme 1x měsíčně pořádat sportovní akce, o kterých vás budeme 

průběžně informovat.  

Projekt je určen všem žákům školy (ZŠ + ZŠS) 

 

 



Celoroční projekt „Česká a světová literatura“ 

 

Tento projekt motivuje žáky k učení a přináší potěšení z výuky. 

V rámci tohoto projektu se budeme setkávat s tím nejzajímavějším, co česká a světová 

literatura nabízí. Také se zaměříme na literaturu pro děti i mládež, a to ve spolupráci 

s pracovníky Městské knihovny Benátky nad Jizerou, kteří patří mezi respektované odborníky 

ve svém oboru. 

Nahlédneme do životopisů známých spisovatelů a seznámíme se jejich díly. 

Projekt zahrnuje i prvky dramatické výchovy. 

Projekt bude probíhat 1x měsíčně, je určen žákům ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celoroční projekt „Historie romské kultury“ 

Složité problémy v soužití Romů a dnešní společnosti asi nevyřešíme, ale chceme se trochu 

poznat, pochopit a spolupracovat. 

Co vlastně víme o Romech? 

Nahlédneme do romské kultury a historie. Budeme zpívat, tancovat, vařit, číst si a vyprávět 

romské pohádky, příběhy. Dozvíme se něco o výchově dětí v romské rodině, úctě ke starším, 

o zvycích, tradicích a symbolech. Poznáme zkráceně dějiny, seznámíme se s jejich jazykem – 

romštinou, poslechneme si romskou lidovou hudbu.  

Projekt bude probíhat 1x čtvrtletně, je určen žákům ZŠ. 

 

 

 

 

 


